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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 45 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 45 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. 

Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą uwzględniane. 
 
5. Test egzaminacyjny składa się z 250 pytań jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie 

tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat 
otrzymuje 1 pkt.   

 
6. Pytania zostały opracowane według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2007r. 
 
7. Egzamin konkursowy trwa 4 godziny. 
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  1. Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 

A. Prezydenta Rzeczypospolitej, 

B. Sejmu, 

C. Narodu. 

 

  2. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę określa w Polsce: 

A. Sejm w drodze ustawy, 

B. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 

C. Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej w drodze rozporządzenia. 

 

  3. Według Konstytucji RP, najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

A. Naród, 

B. Sejm, 

C. Prezydent Rzeczypospolitej. 

 

  4. Kadencja Sejmu RP trwa do dnia: 

A. ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą, 

B. poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji, 

C. zebrania się Sejmu następnej kadencji na pierwszym posiedzeniu. 

 

  5. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej: 

A. 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, 

B. 50.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, 

C. 250.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

 

  6. Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział: 

A. co najmniej jedna czwarta uprawnionych do głosowania, 

B. co najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania, 

C. więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. 

 

  7. Zgodnie z Konstytucją RP, umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje: 

A. Rada Ministrów, 

B. Prezydent Rzeczypospolitej, 

C. Trybunał Konstytucyjny. 

 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  NOTARIALNYCH 2 

  8. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje: 

A. Ministrowi Finansów, 

B. Prezesowi Rady Ministrów, 

C. Radzie Ministrów. 

 

  9. Ustawę o zmianie Konstytucji RP uchwala Sejm w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby posłów: 

A. większością 2/3 głosów, 

B. bezwzględną większością głosów, 

C. większością 3/5 głosów. 

 

 10. Sędziowie sądów powszechnych są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

na wniosek: 

A. Ministra Sprawiedliwości, 

B. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

C. Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

 11. Przez zawarcie małżeństwa osoba małoletnia: 

A. nie uzyskuje pełnoletności, 

B. uzyskuje pełnoletność, ale zawsze traci ją w razie unieważnienia małżeństwa, 

C. uzyskuje pełnoletność i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. 

 

 12. Umowa zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnej 

bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego: 

A. jest bezwzględnie nieważna, 

B. jej ważność zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela, 

C. jej ważność zależy od zgody drugiej strony umowy. 

 

 13. Nie jest osobą prawną: 

A. Skarb Państwa, 

B. spółka akcyjna, 

C. spółka cywilna. 
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 14. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa związane z własnością nieruchomości: 

A. uważa się za części składowe nieruchomości, 

B. uważa się za przynależności nieruchomości, 

C. nie uważa się ani za części składowe nieruchomości, ani za przynależności nieruchomości. 

 

 15. Umowa sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest: 

A. bezwzględnie nieważna, 

B. jest ważna, ale nigdy nie wywołuje skutków prawnych, 

C. jest nieważna, jeżeli jedna ze stron uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli. 

 

 16. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana 

bez zachowania zastrzeżonej formy jest: 

A. zawsze nieważna, 

B. nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności, 

C. zawsze ważna. 

 

 17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli 

złożonego pod wpływem błędu, jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie: 

A. jest możliwe w każdym czasie, 

B. jest możliwe w terminie jednego roku od wykrycia błędu,  

C. jest możliwe w terminie jednego roku od wykrycia błędu, ale tylko wtedy, gdy błąd był 

istotny. 

 

 18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: 

A. poszczególnej czynności prawnej, określonej w pełnomocnictwie, 

B. czynności zwykłego zarządu, 

C. wszystkich czynności prawnych. 

 

 19. Roszczenie majątkowe stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli nie obejmuje 

świadczeń okresowych: 

A. nie przedawnia się, 

B. przedawnia się z upływem lat trzech, 

C. przedawnia się z upływem lat dziesięciu. 
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 20. Owoce spadłe z drzewa na grunt sąsiedni, który nie jest przeznaczony na użytek 

publiczny: 

A. są rzeczą niczyją, 

B. należą do właściciela drzewa, 

C. stanowią pożytki gruntu, na który spadły. 

 

 21. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli od dnia wyrojenia właściciel nie odszukał go 

przed upływem: 

A. 7 dni, 

B. 5 dni, 

C. 3 dni. 

 

 22. Roszczenie o zniesienie współwłasności, nie wyłączone przez czynność prawną: 

A. przedawnia się z upływem 10 lat od dnia nabycia rzeczy, 

B. przedawnia się z upływem 3 lat od dnia nabycia rzeczy, 

C. nie ulega przedawnieniu. 

 

 23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy 

użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, okres czasu na jaki 

dopuszczalne jest oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wynosi co najmniej: 

A. 25 lat, 

B. 40 lat, 

C. 50 lat. 

 

 24. Użytkowanie lokalu, będące ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowione na rzecz 

jednego z małżonków, z chwilą jego śmierci: 

A. wygasa, 

B. przechodzi na współmałżonka,  

C. podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. 

 

 25. Służebność drogowa ustanowiona na czas nieoznaczony: 

A. wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10, 

B. wygasa wskutek niewykonywania przez lat 5, 

C. nie wygasa, mimo niewykonywania przez lat 20. 
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 26. W określonych prawem sytuacjach, w drodze zasiedzenia można nabyć: 

A. służebność mieszkania, 

B. służebność gruntową, 

C. użytkowanie. 

 

 27. Roszczenie o ochronę posiadania wygasa, jeżeli od chwili jego naruszenia nie będzie 

dochodzone w ciągu: 

A. 3 lat, 

B. 2 lat, 

C. 1 roku. 

 

 28. Powstanie służebności gruntowej może nastąpić na podstawie: 

A. wywłaszczenia, 

B. zasiedzenia, jeżeli nie polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia, 

C. zasiedzenia przez posiadacza zależnego. 

 

 29. Jeżeli wymagalność wierzytelności obciążonej zastawem zależy od wypowiedzenia przez 

dłużnika, wypowiedzenie to: 

A. powinno nastąpić tylko względem zastawcy, 

B. powinno nastąpić względem zastawcy i zastawnika, 

C. nie jest dopuszczalne do czasu wygaśnięcia zastawu. 

 

 30. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, użytkowanie rzeczy ruchomej jest: 

A. niezbywalne, 

B. zbywalne, o ile właściciel i użytkownik tak postanowią, 

C. zawsze zbywalne. 

 

 31. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości: 

A. nie może być zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, 

B. powinna zawierać bezwarunkową zgodę na przejście własności nieruchomości, 

C. może zawierać zastrzeżenie, że jej skutki powstaną w oznaczonym terminie. 
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 32. Jeżeli uprawniony złożył właścicielowi rzeczy obciążonej oświadczenie o zrzeczeniu się 

służebności osobistej, która nie była ujawniona w księdze wieczystej, prawo to:  

A. wygasa, 

B. wygasa pod warunkiem, że właściciel nieruchomości obciążonej wyraził na to zgodę, 

C. przechodzi na właściciela nieruchomości obciążonej. 

 

 33. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli zastawnik poczynił nakłady na rzecz, do których 

nie był obowiązany: 

A. stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, 

B. stosuje się w pierwszej kolejności, przez analogię, przepisy o rozliczeniach między 

samoistnym posiadaczem a właścicielem, 

C. stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie hipoteki. 

 

 34. Posiadacz w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko 

niemu powództwa o wydanie rzeczy: 

A. nie jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, 

jak również uiścić wartość tych, które zużył, 

B. nie jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, 

C. jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, 

jak również uiścić wartość tych, które zużył. 

 

 35. W przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, wpis do księgi wieczystej: 

A. ma charakter deklaratoryjny,  

B. ma charakter konstytutywny, 

C. nie jest wymagany. 

 

 36. Nie jest ograniczonym prawem rzeczowym: 

A. użyczenie, 

B. zastaw, 

C. hipoteka. 
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 37. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, domniemanie własności 

nieruchomości wynika: 

A. z treści aktu notarialnego, 

B. z treści wpisu w księdze wieczystej, 

C. z oświadczenia właściciela złożonego na dokumencie z podpisem notarialnie 

poświadczonym. 

 

 38. Wpisem konstytutywnym jest wpis: 

A. określający sposób korzystania z rzeczy wspólnej, 

B. dożywocia, 

C. odrębnej własności lokalu. 

 

 39. Przez ujawnienie w księdze wieczystej, prawo osobiste uzyskuje skuteczność względem: 

A. praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem wszystkich 

ograniczonych praw rzeczowych, 

B. praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem praw 

obligacyjnych,  

C. praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi 

koniecznej albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy 

przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. 

 

 40. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu wieczystoksięgowym 

wzmiankę o wniosku zaznacza się: 

A. wyłącznie w dzienniku ksiąg wieczystych, 

B. w odpowiednim dziale księgi wieczystej, 

C. w zbiorze dokumentów. 

 

 41. Zastrzeżenie, w którym właściciel nieruchomości zobowiązał się względem wierzyciela 

hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem 

hipoteki, jest:  

A. niedopuszczalne, 

B. dopuszczalne, 

C. dopuszczalne za zgodą osoby, względem której zaciągnął uprzednio zobowiązanie 

do jej zbycia. 
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 42. Wygaśnięcie hipoteki w razie jej wykreślenia z księgi wieczystej bez ważnej podstawy 

prawnej następuje: 

A. po uprawomocnieniu się tego wpisu, 

B. po upływie lat dziesięciu, 

C. po upływie lat pięciu. 
 

 43. Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel: 

A. zawsze może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, 

B. nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, 

C. może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, jeżeli działała bez wiedzy 

dłużnika.  
 

 44. Według Kodeksu cywilnego, zasada waloryzacji oznacza, że: 

A. co do zasady zobowiązanie może być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, 

B. w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może 

zmienić wysokość świadczenia, 

C. dłużnik powinien spełnić zobowiązanie według cen obowiązujących w dacie wyrokowania 

przez sąd pierwszej instancji.  
 

 45. Wysokość odsetek ustawowych ustala: 

A. Minister Sprawiedliwości, 

B. Minister Finansów, 

C. Rada Ministrów. 
 

 46. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika: 

A. z ustawy lub z czynności prawnej, 

B. z ustawy, z czynności prawnej lub ze zwyczaju, 

C. z ustawy, z czynności prawnej lub z zasad współżycia społecznego.  
 

 47. Według Kodeksu cywilnego, kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu: 

A. nigdy nie może żądać zwrotu świadczenia, nawet jeżeli gra lub zakład były zakazane 

lub nierzetelne, 

B. zawsze może żądać zwrotu świadczenia, jeżeli gra lub zakład nie były prowadzone 

na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego, 

C. nie może żądać zwrotu świadczenia, chyba że gra lub zakład były zakazane 

albo nierzetelne. 
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 48. Osoba pełnoletnia, która wskutek świadomego i dobrowolnego zażycia narkotyków 

znalazła się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji 

i wyrażenie woli i w tym stanie wyrządziła szkodę deliktową: 

A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, 

B. ponosi odpowiedzialność za szkodę, 

C. ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy popełniła przestępstwo.  

 

 49. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz osoby fizycznej nie jest 

oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być 

spełnione: 

A. w miejscu zamieszkania wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia, 

B. w miejscu zamieszkania dłużnika w chwili powstania zobowiązania, 

C. w miejscu zamieszkania dłużnika w chwili spełnienia świadczenia. 

 

 50. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia: 

A. tylko wtedy, gdy poniósł szkodę, 

B. chociażby nie poniósł żadnej szkody, 

C. tylko w razie zwłoki dłużnika. 

 

 51. Jeżeli umowa, ustawa albo orzeczenie sądu lub decyzja innego właściwego organu 

nie określa terminu spełnienia świadczenia będącego przedmiotem zobowiązania 

z umowy wzajemnej: 

A. świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, 

B. wcześniej winno zostać spełnione świadczenie niepieniężne, 

C. każda ze stron winna spełnić świadczenie niezwłocznie po otrzymaniu wezwania 

do wykonania. 

 

 52. Według Kodeksu cywilnego, wierzytelność przedawniona: 

A. nigdy nie może być potrącona, 

B. zawsze może być potrącona, 

C. może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie 

jeszcze nie nastąpiło. 
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 53. Według Kodeksu cywilnego, przez potrącenie nie mogą być umorzone wierzytelności: 

A. z umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, 

B. wynikające z czynów niedozwolonych, 

C. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. 

 

 54. Według Kodeksu cywilnego, za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu, zbywca 

wierzytelności względem nabywcy:  

A. nigdy nie ponosi odpowiedzialności, 

B. zawsze ponosi odpowiedzialność, 

C. ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. 

 

 55. Według Kodeksu cywilnego, uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika 

dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje: 

A. wyłącznie w drodze powództwa, 

B. wyłącznie w drodze zarzutu, 

C. w drodze powództwa lub zarzutu. 

 

 56. Według Kodeksu cywilnego, nie jest umową nazwaną umowa: 

A. przekazu, 

B. przewłaszczenia na zabezpieczenie, 

C. składu. 

 

 57. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli sprzedawca nie zataił podstępnie wady, uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają: 

A. po upływie roku od dnia wydania rzeczy, 

B. po upływie lat dwóch od dnia wydania rzeczy, 

C. po upływie lat trzech od dnia wydania rzeczy. 

 

 58. Według Kodeksu cywilnego, prawo odkupu nieruchomości: 

A. nigdy nie może być zastrzeżone, 

B. może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu, a termin dłuższy ulega skróceniu 

do lat pięciu, 

C. może być skutecznie zastrzeżone na dowolny czas oznaczony. 
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 59. Według Kodeksu cywilnego, prawo pierwokupu jest: 

A. zbywalne, 

B. niezbywalne, 

C. zbywalne jedynie za zgodą zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu. 

 

 60. Według Kodeksu cywilnego, umowa leasingu powinna być zawarta w formie pisemnej: 

A. dla celów dowodowych, 

B. pod rygorem nieważności, 

C. z datą pewną. 

 

 61. Według Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się 

zezwolić biorącemu na używanie rzeczy: 

A. odpłatne, 

B. bezpłatne, 

C. odpłatne albo bezpłatne, w zależności od woli stron. 

 

 62. Za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają: 

A. zawsze w częściach równych, 

B. proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów, 

C. solidarnie. 

 

 63. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bezterminowe poręczenie za dług przyszły jest: 

A. nieważne, 

B. ważne, ale może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie, 

C. ważne i nie może być odwołane. 

 

 64. Odwołanie darowizny nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego 

następuje: 

A. przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie, 

B. przez oświadczenie złożone obdarowanemu wyłącznie w formie aktu notarialnego, 

C. tylko w drodze powództwa. 
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 65. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył 

otrzymaną nieruchomość, dożywotnik: 

A. zawsze może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę, 

B. nigdy nie może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę, 

C. może żądać zamiany dożywocia na dożywotnią rentę tylko z ważnych powodów. 

 

 66. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba fizyczna prowadzi cudzą sprawę bez zlecenia: 

A. jej czynności nigdy nie wywołują żadnych skutków, 

B. jej czynności zawsze wywołują skutek, jeżeli nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu, 

C. potwierdzenie osoby, której sprawa była prowadzona, nadaje prowadzeniu sprawy skutki 

zlecenia. 

 

 67. Umowa o dzieło to umowa: 

A. rezultatu, 

B. starannego działania, 

C. rezultatu albo starannego działania w zależności od woli stron. 

 

 68. Według Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą: 

A. stwierdzenia nabycia spadku, 

B. złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, 

C. otwarcia spadku. 

 

 69. Według Kodeksu cywilnego, w braku zstępnych spadkodawcy i jego rodziców, udział 

spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy wynosi:  

A. jedną czwartą spadku, 

B. połowę spadku, 

C. trzy czwarte spadku. 

 

 70. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich 

nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli 

spadkodawcy, przypada: 

A. pozostałym spadkobiercom testamentowym, 

B. spadkobiercom ustawowym, 

C. zstępnym tego spadkobiercy. 
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 71. Roszczenie z tytułu zapisu testamentowego przedawnia się z upływem: 

A. trzech lat od dnia wymagalności zapisu, 

B. pięciu lat od dnia wymagalności zapisu, 

C. trzech lat od dnia stwierdzenia nabycia spadku. 

 

 72. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zachowek należy się: 

A. zstępnym, małżonkowi oraz wszystkim wstępnym spadkodawcy, 

B. jedynie dzieciom oraz małżonkowi spadkodawcy, 

C. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. 

 

 73. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone najpóźniej w ciągu: 

A. sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego 

powołania, 

B. jednego roku od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, 

C. trzech miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

 

 74. Jeżeli jednym ze spadkobierców jest osoba małoletnia, pozostałych spadkobierców, 

którzy w terminie nie złożyli żadnego oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku, uważa 

się za spadkobierców, którzy: 

A. przyjęli spadek wprost, 

B. przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 

C. odrzucili spadek. 

 

 75. Od chwili przyjęcia spadku wprost, spadkobierca ponosi odpowiedzialność 

za długi spadkowe: 

A. tylko ze spadku, 

B. z całego swego majątku, 

C. tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. 

 

 76. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje: 

A. przez umowę zawartą pomiędzy spadkobiercami ustawowymi, 

B. przez oświadczenie spadkobiercy, złożone po śmierci spadkodawcy, 

C. przez umowę zawartą pomiędzy spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą. 
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 77. Według Kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być 

zawarta w formie: 

A. aktu notarialnego,  

B. pisemnej z datą pewną, 

C. zwykłej pisemnej. 

 

 78. Do rozpoznania sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym w pierwszej instancji właściwy jest: 

A. sąd rejonowy, 

B. sąd rejonowy albo sąd okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu, 

C. sąd okręgowy. 

 

 79. Wartość przedmiotu sporu: 

A. nigdy nie może zostać sprawdzona przez sąd z urzędu, 

B. sąd może sprawdzić z urzędu po wdaniu się pozwanego w spór co do istoty sprawy, 

do zakończenia sprawy w pierwszej instancji, 

C. sąd może sprawdzić z urzędu do momentu wdania się przez pozwanego w spór co do 

istoty sprawy. 

 

 80. Zdolność sądową ma: 

A. każda osoba fizyczna, 

B. tylko osoba pełnoletnia,  

C. tylko osoba, która ukończyła lat trzynaście. 

 

 81. Kilku pozwanych odpowiadających w procesie cywilnym za szkodę wyrządzoną 

powodowi czynem niedozwolonym, związanych jest w procesie współuczestnictwem: 

A. formalnym, 

B. materialnym, 

C. koniecznym. 

 

 82. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony pełnomocnictwo 

procesowe: 

A. nie wygasa, 

B. wygasa, ale pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania, 

C. wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu postępowania. 
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 83. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, termin do uzupełnienia braków 

formalnych pozwu to termin: 

A. ustawowy, 

B. sądowy, 

C. instrukcyjny. 

 

 84. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że w sprawie między 

osobami fizycznymi nigdy nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie występują 

w charakterze pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest 

konieczny, sąd: 

A. oddali powództwo, 

B. wezwie z urzędu osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze 

pozwanych, 

C. wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych, ale 

tylko na wniosek powoda. 

 

 85. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli droga sądowa jest 

niedopuszczalna, sąd pierwszej instancji: 

A. oddali powództwo, 

B. umorzy postępowanie, 

C. odrzuci pozew. 

 

 86. W sprawie cywilnej wniosek o przywrócenie terminu wnosi się - od ustania przyczyny 

uchybienia - w ciągu: 

A. tygodnia, 

B. dwóch tygodni, 

C. jednego miesiąca. 

 

 87. W sprawie cywilnej powód: 

A. nigdy nie może skutecznie cofnąć wniesionego pozwu, 

B. może skutecznie cofnąć pozew w każdym stanie sprawy, nawet jeśli nie zrzeknie się 

roszczenia i to niezależnie od stanowiska pozwanego, 

C. może skutecznie cofnąć pozew aż do rozpoczęcia rozprawy, niezależnie od stanowiska 

pozwanego. 
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 88. W razie częściowego oddalenia powództwa wyrokiem zaocznym, powodowi przysługuje: 

A. apelacja,  

B. sprzeciw, 

C. skarga. 
 

 89. W sprawie cywilnej sąd może uzupełnić wyrok: 

A. tylko z urzędu, 

B. tylko na wniosek strony, 

C. z urzędu lub na wniosek strony. 
 

 90. Sąd z urzędu zawsze nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 

A. zasądza roszczenie uznane przez pozwanego,  

B. zasądza należność z czeku, 

C. uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.  
 

 91. Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej, wniesioną po upływie 

przepisanego terminu, sąd: 

A. zwróci, 

B. odrzuci, 

C. pozostawi bez rozpoznania. 
 

 92. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie nie przysługuje na 

postanowienie sądu pierwszej instancji: 

A. zawieszające postępowanie, 

B. podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie, 

C. odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania. 
 

 93. Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach: 

A. o ochronę dóbr osobistych, 

B. o czynsz najmu, 

C. o naruszenie posiadania. 
 

 94. Referendarz sądowy może: 

A. wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, 

B. udzielić zabezpieczenia, 

C. wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. 
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 95. Według Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach gospodarczych powództwo 

wzajemne: 

A. jest niedopuszczalne, 

B. można wytoczyć najpóźniej w odpowiedzi na pozew albo w sprzeciwie od wyroku 

zaocznego, 

C. można wytoczyć na każdym etapie przed sądem pierwszej instancji. 
 

 96. Według Kodeksu postępowania cywilnego, po wydaniu nakazu zapłaty 

w postępowaniu upominawczym, pozwany może wnieść: 

A. sprzeciw, 

B. zarzuty, 

C. apelację. 
 

 97. W postępowaniu nieprocesowym, sąd: 

A. wszczyna postępowanie na wniosek, a w wypadkach wskazanych w ustawie może 

wszcząć postępowanie także z urzędu,  

B. wszczyna postępowanie wyłącznie z urzędu, 

C. wszczyna postępowanie wyłącznie na wniosek. 
 

 98. Tytułowi egzekucyjnemu – aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności nadaje: 

A. notariusz, który sporządził umowę, 

B. sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, 

C. sąd okręgowy miejscowo właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, w której 

umowa została sporządzona. 
 

 99. Według Kodeksu cywilnego, firma: 

A. może być zbyta, 

B. może być zbyta po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, 

C. nie może być zbyta.  
 

100. Według Kodeksu cywilnego, w przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego 

nazwisko było umieszczone w firmie, spółka: 

A. zawsze może zachować w firmie jego nazwisko, 

B. może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie 

jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci, 

C. nigdy nie może zachować w firmie jego nazwiska. 
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101. Według Kodeksu cywilnego, prokura powinna być udzielona: 

A. na piśmie dla celów dowodowych, 

B. na piśmie pod rygorem nieważności, 

C. w dowolnej formie. 

 

102. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, nie można ogłosić upadłości: 

A. spółki akcyjnej, 

B. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

C. spółki jawnej. 

 

103. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, sprawę o ogłoszenie upadłości 

przedsiębiorcy - osoby fizycznej rozpoznaje w pierwszej instancji: 

A. sąd grodzki, 

B. sąd rejonowy, 

C. sąd okręgowy. 

 

104. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie upadłości 

zgłosić może: 

A. tylko dłużnik, 

B. tylko wierzyciel, 

C. dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. 

 

105. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnik jest obowiązany zgłosić 

w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż: 

A. w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, 

B. w terminie trzech tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, 

C. w terminie czterech tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia 

upadłości. 

 

106. Według ustawy Prawo bankowe, bank może działać w formie: 

A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

B. spółki akcyjnej, 

C. fundacji. 
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107. Według ustawy o fundacjach, fundacja reprezentowana jest przez: 

A. zarząd, 

B. fundatora, 

C. radę administrującą. 

 

108. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą: 

A. podpisania statutu przez założycieli, 

B. uchwalenia statutu, 

C. wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

109. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w aktach rejestrowych podmiotów 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi się zbiór wzorów podpisów: 

A. członków wszystkich organów podmiotu wpisanego do Rejestru, 

B. osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru, 

C. członków organów nadzoru i biegłych rewidentów upoważnionych do oceny sprawozdań 

finansowych. 

 

110. Weksel, w którym sumę wekslową napisano literami i liczbami, w razie różnicy między 

nimi ważny jest: 

A. na sumę napisaną literami, 

B. na sumę napisaną liczbami, 

C. na sumę mniejszą, bez względu na sposób zapisu. 

 

111. Pełnomocnik, który przy podpisaniu weksla w imieniu swojego mocodawcy przekroczył 

granice umocowania: 

A. odpowiada wekslowo za różnicę między kwotą, do której miał umocowanie, a kwotą, 

na którą faktycznie weksel podpisał, 

B. odpowiada wekslowo za całą kwotę, 

C. nie odpowiada wekslowo. 

 

112. Zgodnie z ustawą Prawo wekslowe, przez indos może być przeniesiony: 

A. tylko weksel imienny, 

B. tylko weksel wystawiony wyraźnie na zlecenie, 

C. każdy weksel poza wystawionymi wyraźnie nie na zlecenie. 
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113. Aval według prawa wekslowego to: 

A. sposób przeniesienia praw z weksla na inną osobę, 

B. poręczenie wekslowe, 

C. określenie weksla na zlecenie. 

 

114. Według Kodeksu spółek handlowych, handlowymi spółkami osobowymi są: 

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, spółka komandytowo - akcyjna i spółka partnerska. 

 

115. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to: 

A. spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą bezpośrednio do jednego 

wspólnika albo akcjonariusza, 

B. spółka handlowa, w której wszystkie udziały lub akcje należą pośrednio 

do jednego wspólnika albo akcjonariusza, 

C. spółka z o.o., w której wszystkie udziały należą do osoby fizycznej i kontrolowanej 

przez tę osobę innej spółki z o.o. 

 

116. Handlowa spółka osobowa może: 

A. we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, 

B. we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe z wyłączeniem własności 

nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, 

C. we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, nie ma jednak zdolności sądowej i nie może pozywać 

i być pozywana. 

 

117. Ogół praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej: 

A. może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi, 

B. może być przeniesiony na inną osobę nawet, gdy umowa o tym nie stanowi, 

C. może być przeniesiony na inną osobę nawet, gdy umowa tego zabrania. 
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118. Spółki kapitałowe w organizacji: 

A. mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, 

B. nie mogą nabywać praw i zaciągać zobowiązań przed wpisem do rejestru, 

C. mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, dopiero po złożeniu wniosku 

o wpis do rejestru. 

 

119. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka kapitałowa w organizacji: 

A. nabywa osobowość prawną w dniu, w którym sąd rejestrowy wyda postanowienie 

o wpisie, 

B. nabywa osobowość prawną w dniu, w którym zostanie wpisana do rejestru, 

C. nabywa osobowość prawną w dniu, w którym uprawomocni się postanowienie o jej 

wpisaniu do rejestru. 

 

120. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce kapitałowej członkiem zarządu, 

rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być: 

A. każda osoba fizyczna, 

B. tylko obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, 

C. tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

121. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu 

wpisanej do rejestru spółki kapitałowej, gdy: 

A. nie wniesiono wkładów na kapitał zakładowy, 

B. nie zawarto umowy spółki, 

C. spółka nie ma zarządu. 

 

122. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta: 

A. na piśmie pod rygorem nieważności, 

B. na piśmie dla celów dowodowych, 

C. na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
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123. Majątkiem spółki jawnej jest: 

A. wyłącznie mienie wniesione jako wkład, 

B. wyłącznie mienie nabyte przez spółkę w trakcie jej działalności, bowiem mienie 

wniesione jest majątkiem wspólników, 

C. mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. 

 

124. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, osoba przystępująca do spółki jawnej: 

A. nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, 

B. odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, 

C. odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, tylko jeżeli 

wyrazi na to zgodę przystępując do spółki. 

 

125. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta: 

A. w formie aktu notarialnego, 

B. w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

C. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

126. Spółką komandytową jest spółka, w której: 

A. za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 

(komandytariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 

(komplementariusza) jest ograniczona, 

B. za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 

(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 

(komandytariusza) jest ograniczona, 

C. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada 

bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 

 

127. W trakcie likwidacji spółkę komandytową reprezentują: 

A. prokurenci, 

B. likwidatorzy, 

C. likwidatorzy i prokurenci. 
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128. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta: 

A. w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym, 

B. w zwykłej formie pisemnej dla celów dowodowych, 

C. w formie aktu notarialnego. 

 

129. Według Kodeksu spółek handlowych, spółkę partnerską: 

A. może reprezentować samodzielnie każdy partner, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 

B. muszą reprezentować wszyscy partnerzy łącznie, a umowa nie może żadnego z nich 

wyłączyć z reprezentacji, 

C. może reprezentować tylko zarząd, a nie wspólnicy. 

 

130. Jeżeli partner spółki partnerskiej utraci uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu: 

A. powinien on wystąpić ze spółki w ciągu miesiąca od dnia, w którym utracił prawo 

wykonywania wolnego zawodu, 

B. powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił 

prawo wykonywania wolnego zawodu, 

C. nie musi występować ze spółki. 

 

131. Kapitał zakładowy spółki komandytowo - akcyjnej powinien wynosić co najmniej: 

A. 50.000 złotych, 

B. 250.000 złotych, 

C. 500.000 złotych. 

 

132. Statut spółki komandytowo - akcyjnej powinien być sporządzony: 

A. w zwykłej formie pisemnej dla celów dowodowych, 

B. w formie aktu notarialnego, 

C. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

133. Spółka komandytowo - akcyjna powstaje z chwilą: 

A. podpisania statutu, 

B. wpisu do rejestru, 

C. wniesienia wkładów. 
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134. Akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej: 

A. nie odpowiada za jej zobowiązania, 

B. odpowiada za jej zobowiązania, 

C. odpowiada za jej zobowiązania do wysokości sumy komandytowej. 

 

135. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały: 

A. tylko o nierównej wartości nominalnej, 

B. tylko o równej wartości nominalnej, 

C. o równej albo nierównej wartości nominalnej. 

 

136. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej: 

A. 25.000 złotych, 

B. 50.000 złotych, 

C. 100.000 złotych. 

 

137. Wartość nominalna udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością nie może być niższa niż: 

A. 50 złotych, 

B. 100 złotych, 

C. 500 złotych. 

 

138. Do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy 

dołączyć: 

A. oświadczenie wszystkich wspólników, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego 

zostały w całości wniesione, 

B. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego 

zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, 

C. dowód wpłaty przez wspólników wkładów pieniężnych na rachunek bankowy spółki 

oraz dowód przejścia na spółkę wkładów niepieniężnych. 
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139. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały stwierdzone 

istotne braki usuwalne, wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa: 

A. spółka ulega automatycznie rozwiązaniu i likwidacji, 

B. spółka powinna zostać wezwana przez sąd rejestrowy do usunięcia braków 

w wyznaczonym przez sąd terminie, 

C. braki te nie muszą być już usuwane, bowiem spółka została zarejestrowana. 

 

140. W przypadku gdy wszystkie udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie 

woli takiego wspólnika składane spółce w sprawach przekraczających zakres zwykłych 

czynności wymaga co do zasady: 

A. formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

B. formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 

C. formy dowolnej. 

 

141. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dopłaty wspólników w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością: 

A. powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku 

do ich udziałów, 

B. obciążają wspólników w dowolnych wysokościach, niezwiązanych z wysokością 

ich udziałów, 

C. powinny być nakładane i uiszczane tylko przez wspólników posiadających udziały 

uprzywilejowane. 

 

142. Sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga: 

A. formy pisemnej dla celów dowodowych, 

B. formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 

C. formy aktu notarialnego. 

 

143. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością księgę udziałów prowadzi: 

A. zgromadzenie wspólników, 

B. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, 

C. zarząd. 
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144. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych 

postanowień w tym przedmiocie, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd 

trzyosobowy reprezentuje spółkę w następujący sposób: 

A. do zawarcia umowy w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, 

B. do zawarcia umowy w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków 

zarządu, 

C. do zawarcia umowy w imieniu spółki wystarczające jest samodzielne działanie każdego 

członka zarządu. 

 

145. Jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi inaczej, uchwały 

wspólników wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania 

do świadczenia o wartości co najmniej: 

A. dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, 

B. trzykrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, 

C. pięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. 

 

146. Z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego zgromadzenia wspólników, mogą wystąpić wspólnicy reprezentujący: 

A. co najmniej jedną trzydziestą kapitału zakładowego, 

B. co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

C. co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

 

147. Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno 

się odbyć nie później niż w terminie: 

A. jednego miesiąca po upływie każdego roku obrotowego, 

B. trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 

C. sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
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148. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje się  

za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych  

co najmniej: 

A. 3 dni przed terminem zgromadzenia wspólników, 

B. tydzień przed terminem zgromadzenia wspólników, 

C. dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. 

 

149. Jeżeli umowa spółki inaczej nie stanowi, uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu 

działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga: 

A. większości bezwzględnej, 

B. większości trzech czwartych głosów, 

C. jednomyślnej uchwały. 

 

150. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

należy wnieść w terminie: 

A. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 

B. dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 

C. trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale. 

 

151. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga: 

A. wyłącznie uchwały wspólników, 

B. uchwały wspólników i wpisu do rejestru, 

C. uchwały wspólników, wpisu do rejestru i zatwierdzenia przez urząd skarbowy. 

 

152. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony: 

A. w formie pisemnej dla celów dowodowych, 

B. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 

C. w formie aktu notarialnego. 

 

153. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje: 

A. o równej wartości nominalnej, 

B. o równej lub nierównej wartości nominalnej, 

C. o równej lub nierównej wartości nominalnej, z tym że jeżeli akcje mają nierówną wartość, 

to każdy akcjonariusz może mieć tylko jedną akcję. 
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154. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wartość nominalna akcji spółki akcyjnej  

nie może być niższa niż: 

A. jeden grosz, 

B. jeden złoty, 

C. dziesięć złotych. 

 

155. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien 

wynosić co najmniej: 

A. 100.000 złotych, 

B. 250.000 złotych, 

C. 500.000 złotych. 

 

156. W spółce akcyjnej akcje obejmowane mogą być: 

A. po cenie niższej od wartości nominalnej, 

B. po cenie niższej od wartości nominalnej, jeżeli pokryte zostaną przed zarejestrowaniem 

spółki, 

C. po cenie wyższej od wartości nominalnej. 

 

157. Zgłaszając celem wpisu do rejestru jednoosobową spółkę akcyjną: 

A. należy podać sądowi rejestrowemu dane jedynego akcjonariusza, 

B. należy podać sądowi rejestrowemu dane jedynego akcjonariusza tylko, jeżeli jest nim 

inna spółka jednoosobowa, 

C. nie trzeba ujawniać tożsamości jedynego akcjonariusza. 

 

158. Według Kodeksu spółek handlowych, statut spółki akcyjnej może uzależnić od zgody 

spółki rozporządzenie akcjami: 

A. imiennymi, 

B. na okaziciela, 

C. wszystkimi. 

 

159. Zasadą przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych jest, że jednej akcji w spółce 

akcyjnej nie można przyznać więcej niż: 

A. jeden głos, 

B. dwa głosy, 

C. pięć głosów. 
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160. Według Kodeksu spółek handlowych, kadencja członka zarządu spółki akcyjnej 

nie może być dłuższa niż: 

A. 2 lata, 

B. 3 lata, 

C. 5 lat. 

 

161. W spółce akcyjnej powołana musi być jako organ nadzoru: 

A. rada nadzorcza, 

B. komisja rewizyjna, 

C. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. 

 

162. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, według Kodeksu spółek handlowych, 

uchwała dotycząca zmiany statutu spółki akcyjnej, która nie dotyczy praw 

akcjonariuszy zapada: 

A. większością bezwzględną, 

B. większością dwóch trzecich głosów, 

C. większością trzech czwartych głosów. 

 

163. Według Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu spółki akcyjnej powinna być 

zgłoszona sądowi rejestrowemu celem zarejestrowania: 

A. zawsze w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez zgromadzenie, 

B. nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez 

zgromadzenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana dotyczy podwyższenia i obniżenia 

kapitału, 

C. nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez 

zgromadzenie. 

 

164. Według Kodeksu spółek handlowych, w spółce akcyjnej, która nie jest spółką publiczną, 

powołana rada nadzorcza składa się co najmniej z: 

A. trzech osób, 

B. pięciu osób, 

C. siedmiu osób. 
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165. Według Kodeksu spółek handlowych, możliwe jest połączenie:  

A. spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku z inną spółką, 

B. spółki w upadłości z inną spółką, 

C. spółki osobowej jako spółki przejmowanej przez spółkę kapitałową. 

 

166. Według Kodeksu spółek handlowych, możliwy jest podział:  

A. spółki osobowej, 

B. spółki kapitałowej, 

C. spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został w całości pokryty. 

 

167. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką 

przekształconą z chwilą: 

A. wpisu spółki przekształconej do rejestru, 

B. wykreślenia spółki przekształcanej z rejestru, 

C. obniżenia kapitału zakładowego spółki przekształcanej. 

 

168. Według Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia spółki jednoosobowej 

sporządzony musi być w formie:  

A. pisemnej dla celów dowodowych, 

B. pisemnej pod rygorem nieważności, 

C. aktu notarialnego. 

 

169. Według Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony, nie będąca umową 

zawartą w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności  

w pracy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży: 

A. wygasa z dniem upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, 

B. ulega przedłużeniu do dnia porodu, 

C. ulega przedłużeniu do dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego. 

 

170. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi 

potrzebami pracodawcy, w myśl przepisów Kodeksu pracy, nie może przekroczyć 

dla poszczególnego pracownika: 

A. 5 godzin w tygodniu kalendarzowym, 

B. 15 godzin w miesiącu kalendarzowym, 

C. 150 godzin w roku kalendarzowym. 
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171. Umowa o zakazie konkurencji prowadzonej przez pracownika w stosunku 

do pracodawcy, uregulowana w Kodeksie pracy: 

A. może być zawarta w dowolnej formie, 

B. pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, 

C. pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej z datą pewną. 

 

172. W myśl przepisów Kodeksu pracy, w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika 

podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca nie może rozwiązać umowy 

o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika: 

A. po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy, 

B. po upływie 2 tygodni od ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych 

obowiązków pracowniczych, 

C. po upływie 1 roku od ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 

pracowniczych, bez względu na czas dowiedzenia się o tej okoliczności. 

 

173. Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która:  

A. ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 17 lat, 

B. ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat, 

C. ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 

 

174. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oświadczenie o wstąpieniu w związek 

małżeński: 

A. nigdy nie może być złożone przez pełnomocnika, 

B. może zostać złożone przez pełnomocnika za zezwoleniem sądu, 

C. może być złożone przez pełnomocnika w razie niebezpieczeństwa grożącego życiu 

mocodawcy, nawet bez zezwolenia sądu.  

 

175. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku osobistego małżonka 

należą: 

A. przedmioty majątkowe, nabyte ze środków uzyskanych w zamian za nieruchomość rolną 

wchodzącą w skład majątku osobistego tego małżonka, 

B. dochody z najmu lokalu w kamienicy odziedziczonej po rodzicach, 

C. środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego. 
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176. Unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu: 

A. nigdy nie jest możliwe, 

B. jest możliwe z powodu pokrewieństwa między małżonkami, 

C. jest możliwe z powodu ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. 

 

177. Siedemnastoletnia kobieta zamierza zawrzeć związek małżeński. Do zawarcia tego 

związku: 

A. wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenie sądu 

opiekuńczego, 

B. wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a nie jest wymagane zezwolenie 

sądu opiekuńczego, 

C. nie jest wymagana zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a jest wymagane zezwolenie 

sądu opiekuńczego. 

 

178. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża:  

A. przeciwko mężowi i dziecku w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka, 

B. wyłącznie przeciwko mężowi w ciągu 1 roku od urodzenia dziecka, 

C. przeciwko mężowi, nie później niż w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności przez 

dziecko. 

 

179. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, 

która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome 

wyrażenie woli, małżeństwo: 

A. jest nieważne z mocy prawa, 

B. jest nieistniejące z mocy prawa, 

C. może zostać unieważnione. 

 

180. Umowę majątkową małżeńską mogą zawrzeć małżonkowie: 

A. tylko osobiście, 

B. osobiście, a pod warunkiem uzyskania zgody sądu, również przez pełnomocnika, 

C. zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. 
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181. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa w małżeństwie 

może powstać: 

A. na mocy orzeczenia sądowego lub w drodze umowy majątkowej, 

B. jedynie w drodze umowy majątkowej, a nigdy na mocy orzeczenia sądowego, 

C. jedynie na mocy orzeczenia sądowego, a nigdy w drodze umowy majątkowej. 

 

182. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską: 

A. zawsze, nawet jeżeli osoby te o umowie nie miały żadnej informacji, 

B. jeżeli osoby te wiedziały tylko i wyłącznie o fakcie zawarcia umowy, 

C. jeżeli osobom tym wiadomy był fakt zawarcia umowy i jej rodzaj. 

 

183. Wspólność ustawowa małżeńska może być wyłączona: 

A. tylko przed zawarciem małżeństwa, 

B. tylko po zawarciu małżeństwa, 

C. zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. 

 

184. Umowa zbycia wspólnej nieruchomości zawarta przez jednego z małżonków 

pozostających we wspólności majątkowej bez wymaganej zgody drugiego z małżonków: 

A. ważna jest, jeżeli zostanie potwierdzona przez drugiego małżonka, 

B. ważna jest, jeżeli zostanie potwierdzona przez sąd, 

C. jest bezwzględnie nieważna.  

 

185. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po śmierci dziecka unieważnienie 

uznania dziecka:  

A. nigdy nie jest dopuszczalne, 

B. zawsze jest dopuszczalne, 

C. jest dopuszczalne za zgodą matki dziecka. 

 

186. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, opiekę ustanawia sąd dla: 

A. osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą 

rodzicielską, 

B. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, 

C. dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia 

przyszłych jego praw. 
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187. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prokurator nie może wytoczyć 

powództwa o: 

A. ustalenie nieistnienia małżeństwa,  

B. o rozwiązanie przysposobienia, 

C. o rozwód. 
 

188. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, roszczenia o świadczenia alimentacyjne 

pomiędzy rodzeństwem przedawniają się: 

A. z upływem lat dziesięciu, 

B. z upływem lat trzech, 

C. z upływem jednego roku. 
 

189. Przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczalności łączenia funkcji 

kierownika budowy (robót) i funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, na tej samej 

budowie i w tym samym procesie budowlanym: 

A. zawsze dopuszczają możliwość łączenia tych funkcji, 

B. dopuszczają możliwość łączenia powyższych funkcji po spełnieniu ściśle określonych 

wymagań dodatkowych, 

C. w ogóle nie dopuszczają możliwości łączenia tych funkcji. 
 

190. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej: 

A. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu, 

B. jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogrodzenia, 

C. nie wymaga ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

191. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie 

z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej: 

A. wymaga tylko zgłoszenia tej działalności odpowiedniemu organowi administracyjnemu, 

B. wymaga uzyskania zezwolenia stosownego organu administracyjnego, 

C. jest przykładem działalności wymagającej uzyskania koncesji. 
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192. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spółka kapitałowa w organizacji: 

A. może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

B. nie może podjąć działalności przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

C. może podjąć działalność gospodarczą, jednak dopiero po uprawomocnieniu się 

postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

193. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacje zawarte w operacie 

ewidencyjnym dotyczące gruntów, budynków i lokali są co do zasady: 

A. jawne i odpłatne, 

B. niejawne i nieodpłatne, 

C. jawne i nieodpłatne. 

 

194. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest: 

A. ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym w odrębnych przepisach ustawowych, 

B. formą przejściową do nabycia prawa własności nieruchomości przez państwową 

lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

C. formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej. 

 

195. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy tego kodeksu stosuje się 

w sprawach: 

A. wydawania zaświadczeń, 

B. karnych skarbowych, 

C. dotyczących powstawania zobowiązań podatkowych. 

 

196. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek organu administracyjnego 

zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu dotyczy: 

A. tylko dowodu z oględzin, nie dotyczy zaś dowodu ze świadków, 

B. tylko dowodu ze świadków oraz biegłych, nie dotyczy zaś dowodu z oględzin, 

C. dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. 
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197. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przed organem administracji 

publicznej strony mogą zawrzeć ugodę: 

A. w każdej sprawie, 

B. w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach, a ponadto gdy przyczyni 

się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis 

prawa, 

C. wyłącznie w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. 

 

198. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ odwoławczy może 

przeprowadzić dodatkowe postępowanie: 

A. na żądanie strony lub z urzędu w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, 

B. wyłącznie z urzędu i tylko w zakresie przeprowadzenia dowodów z dokumentów 

urzędowych, 

C. wyłącznie na żądanie strony i tylko w zakresie przeprowadzenia dowodu z dokumentów. 

 

199. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego: 

A. strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, 

B. strona w ogóle nie może cofnąć wniesionego odwołania, 

C. strona może cofnąć odwołanie tylko wówczas, gdy na cofnięcie wyrażą zgodę inni 

uczestnicy postępowania. 

 

200. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zaświadczenie 

wydaje się: 

A. wyłącznie na żądanie organu administracji publicznej, 

B. na każde żądanie ubiegającego się o wydanie zaświadczenia, niezależnie od jego interesu 

prawnego, 

C. jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu 

prawnego. 

 

201. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą: 

A. doręczenia zobowiązanemu upomnienia, 

B. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, 

C. zastosowania środka egzekucyjnego. 
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202. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, określony podmiot jest inkasentem, gdy: 

A. przepis prawa zobowiązuje go do obliczenia i wpłacenia podatku we właściwym terminie 

organowi podatkowemu, 

B. ciążą na nim wynikające z przepisów prawa obowiązki pobrania podatku od podatnika 

i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, 

C. przepis prawa zobowiązuje go do obliczenia i pobrania podatku. 

 

203. Zgodnie z Ordynacją podatkową, zaniechanie poboru podatków w całości lub części,  

w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem 

podatników, może nastąpić gdy: 

A. właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję skierowaną do grupy podatników 

i orzeknie o zaniechaniu poboru tych podatków, 

B. właściwy dyrektor izby skarbowej wyda decyzję skierowaną do grupy podatników 

i orzeknie o zaniechaniu poboru tych podatków, 

C. minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia zaniecha 

poboru tych podatków, określi ich rodzaj, okres, w którym zaniechanie następuje 

oraz grupy podatników, których ono dotyczy. 

 

204. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, oszacowanie jest sposobem: 

A. bezpośredniego ustalenia stawki podatku, 

B. określenia podstawy opodatkowania, 

C. ustalenia wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. 

 

205. Według ustawy Ordynacja podatkowa, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu 

terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje: 

A. podatnikom i inkasentom, 

B. podatnikom i płatnikom, 

C. płatnikom i inkasentom. 

 

206. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przed terminem 

płatności może być zabezpieczone na majątku: 

A. podatnika i jego następców prawnych, 

B. podatnika, płatnika lub inkasenta, 

C. podatnika, płatnika lub inkasenta oraz ich następców prawnych. 
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207. Dniem powstania zastawu skarbowego jest: 

A. dzień wpisu do rejestru zastawów skarbowych, 

B. dzień powstania zobowiązań podatkowych, gdyż powstaje on z mocy prawa, 

C. data określona w decyzji organu podatkowego. 

 

208. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego zostaje zawieszony z dniem:  

A. wniesienia odwołania od decyzji podatkowej do organu drugiej instancji, dotyczącego 

tego zobowiązania podatkowego, 

B. wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej dotyczącej tego zobowiązania 

podatkowego, 

C. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania 

podatkowego. 

 

209. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, nadpłata wiąże się: 

A. wyłącznie z zapłatą zobowiązania podatkowego przez osobę inną niż podatnik,  

B. wyłącznie z zapłatą zobowiązania przez podmiot inny niż płatnik lub inkasent, 

C. z kwotą nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. 

 

210. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej: 

A. organ podatkowy orzeka w drodze decyzji, 

B. organ podatkowy nie wydaje decyzji, gdyż jest to odpowiedzialność z mocy prawa 

i niezależna od wydania decyzji, 

C. w niektórych przypadkach organ podatkowy orzeka w drodze decyzji, a w niektórych 

powstaje ona z mocy prawa i niezależnie od wydania decyzji. 

 

211. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, pełnomocnikiem strony w postępowaniu 

podatkowym może być: 

A. wyłącznie adwokat lub radca prawny, 

B. wyłącznie radca prawny lub doradca podatkowy, 

C. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
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212. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, jeżeli organ podatkowy, do którego podanie  

w postępowaniu podatkowym zostało wniesione jest niewłaściwy w sprawie, to powinien: 

A. niezwłocznie przekazać je organowi podatkowemu właściwemu w sprawie, 

zawiadamiając o tym wnoszącego podanie, 

B. zwrócić je wnoszącemu podanie, równocześnie wskazując organ właściwy 

do rozpoznania sprawy, 

C. niezwłocznie zwrócić je wnoszącemu podanie, bez wskazywania organu właściwego 

w sprawie. 

 

213. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, dowodem w postępowaniu podatkowym: 

A. mogą być wyłącznie księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, faktury i rachunki, nie 

mogą zaś być zeznania świadków, 

B. mogą być wyłącznie księgi podatkowe, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia 

do celów podatkowych obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci oraz deklaracje 

podatkowe, faktury i rachunki, nie mogą zaś być zeznania strony, 

C. może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne 

z prawem. 

 

214. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, decyzję o umorzeniu postępowania 

podatkowego wydaje się: 

A. gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, 

B. w każdym przypadku, gdy nastąpiła śmierć strony, 

C. w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony. 

 

215. Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów 

są instytucjami prawnymi uregulowanymi w: 

A. ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 

B. ustawie o podatku akcyzowym, 

C. ustawie o podatku tonażowym. 

 

216. Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane są: 

A. podatkiem rolnym, 

B. podatkiem od czynności cywilnoprawnych, 

C. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
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217. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega: 

A. ustanowienie odpłatnej służebności, 

B. przelew wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu, 

C. umowa factoringu. 

 

218. Nabycie własności rzeczy przez osobę fizyczną w wyniku nieodpłatnego zniesienia 

współwłasności podlega: 

A. podatkowi od czynności cywilnoprawnych, 

B. podatkowi od spadków i darowizn, 

C. podatkowi dochodowemu od osób prawnych. 

 

219. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem  

od nieruchomości podlegają: 

A. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

B. użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

C. nieruchomości zajęte na potrzeby urzędów gmin. 

 

220. Według Konstytucji RP, określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń podatków 

następuje w drodze: 

A. ustawy, 

B. rozporządzenia Rady Ministrów, 

C. ustawy lub rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

221. W skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wchodzi: 

A. dziesięciu sędziów, 

B. piętnastu sędziów, 

C. tylu sędziów ile jest państw członkowskich. 

 

222. Rada Unii Europejskiej jest instytucją: 

A. kadencyjną, wybieraną w wyborach bezpośrednich w państwach członkowskich, 

B. kadencyjną, wybieraną przez parlamenty państw członkowskich, 

C. niekadencyjną, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego 

każdego państwa członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 

rządu tego państwa członkowskiego. 
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223. Członkowie Komisji Europejskiej mianowani są na okres: 

A. 3 lat, 

B. 5 lat, 

C. 7 lat. 

 

224. Siedziba Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych: 

A. może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem likwidacji 

Zgrupowania, 

B. może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego, 

C. nie może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego. 

 

225. Spółka europejska: 

A. może powstać przez połączenie dwóch spółek akcyjnych z dwóch różnych państw 

członkowskich, 

B. może powstać przez połączenie spółki akcyjnej i spółki jawnej z dwóch różnych państw 

członkowskich, 

C. może powstać przez połączenie dwóch spółek osobowych z dwóch różnych państw 

członkowskich, 

 

226. Parlament Europejski kierowany jest przez: 

A. przewodniczącego i prezydium, 

B. marszałka i konwent seniorów, 

C. prezydenta i przewodniczących delegacji narodowych. 

 

227. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, o możności zawarcia małżeństwa 

przez osoby posiadające obywatelstwa różnych państw rozstrzyga w stosunku do każdej 

ze stron: 

A. prawo państwa ich wspólnego miejsca zamieszkania, 

B. jej prawo ojczyste, 

C. prawo państwa, w którym małżeństwo to jest zawierane. 
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228. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, w sprawach spadkowych, 

jeżeli spadkodawca posiadał obywatelstwo, właściwe jest: 

A. prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci, 

B. prawo właściwe według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, 

C. prawo właściwe według ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. 

 

229. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, do zobowiązań z umowy 

ubezpieczenia, jeżeli strony nie mają siedziby w tym samym państwie i nie dokonały 

wyboru prawa, stosuje się prawo państwa, w którym w chwili zawarcia umowy 

ma siedzibę: 

A. zakład ubezpieczeń, 

B. ubezpieczony, 

C. ubezpieczający. 

 

230. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, zdolność do czynności prawnej 

osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo, podlega:  

A. prawu miejsca dokonania czynności, 

B. prawu państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, 

C. jej prawu ojczystemu. 

 

231. Sądem powszechnym jest: 

A. wojewódzki sąd administracyjny. 

B. sąd apelacyjny, 

C. sąd polubowny. 

 

232. Prezesa sądu rejonowego powołuje: 

A. prezes sądu apelacyjnego, 

B. Minister Sprawiedliwości, 

C. Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

233. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych sprawuje: 

A. Minister Sprawiedliwości, 

B. Sąd Najwyższy, 

C. Krajowa Rada Sądownictwa. 
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234. Za wykroczenia sędzia sądu apelacyjnego: 

A. nigdy nie odpowiada, 

B. zawsze odpowiada, na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń, 

C. odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. 

 

235. Referendarza sądowego mianuje: 

A. prezes sądu apelacyjnego, 

B. Minister Sprawiedliwości, 

C. Prezydent Rzeczypospolitej. 

 

236. Sędzia sądu powszechnego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej: 

A. bez zgody przełożonego prezesa sądu, 

B. bez zgody Ministra Sprawiedliwości, 

C. bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. 

 

237. Osobowości prawnej nie posiada: 

A. Krajowa Rada Notarialna, 

B. rada izby notarialnej, 

C. izba notarialna. 
 

238. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, 

może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego 

wynagrodzenia do: 

A. sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, 

B. sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza, 

C. rady terytorialnie właściwej izby notarialnej. 
 

239. W myśl zasady wyrażonej w ustawie Prawo o notariacie, przy powołaniu notariusz 

składa ślubowanie wobec: 

A. prezesa właściwej izby notarialnej, 

B. prezesa właściwego sądu okręgowego, 

C. Ministra Sprawiedliwości. 
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240. Minister Sprawiedliwości może zaskarżyć sprzeczną z prawem uchwałę rady izby 

notarialnej do: 

A. właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

B. Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

C. Sądu Najwyższego. 
 

241. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, od orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym 

wydanego w stosunku do notariusza przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, kasacja  

nie przysługuje: 

A. radzie właściwej izby notarialnej, 

B. Krajowej Radzie Notarialnej, 

C. Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 
 

242. Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię notarialną jedynie na zasadach 

spółki: 

A. cywilnej lub partnerskiej, 

B. cywilnej lub komandytowej, 

C. cywilnej, jawnej lub komandytowej. 

 

243. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, jeżeli ujawnienie tajemnicy zawodowej zagraża 

dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu, od obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej notariusza, który składa zeznania przed sądem jako świadek, 

może zwolnić: 

A. prokurator,  

B. sąd, 

C. Minister Sprawiedliwości. 

 

244. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, kompetencja do wypowiadania się w sprawie 

zasad etyki zawodowej notariuszy należy do: 

A. zjazdu notariuszy,  

B. Krajowej Rady Notarialnej, 

C. Ministra Sprawiedliwości. 
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245. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba 

zainteresowana może wnieść zażalenie do: 

A. rady właściwej izby notarialnej, 

B. sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, 

C. sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. 

 

246. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą: 

A. innego notariusza, z którym wspólnie prowadzi kancelarię notarialną, jako partner spółki 

partnerskiej, 

B. jego byłego małżonka, 

C. wnuka brata ojca tego notariusza. 

 

247. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, wpis na listę adwokatów uważa się 

za dokonany: 

A. z chwilą podjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką, 

B. jeżeli Minister Sprawiedliwości nie sprzeciwi się uchwale o wpisie w odpowiednim 

terminie, 

C. z upływem 30 dni od złożenia wniosku o wpis, w wypadku niepodjęcia uchwały przez 

okręgową radę adwokacką. 

 

248. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na 

świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze: 

A. pełnomocnika w sprawach wieczystoksięgowych, 

B. pełnomocnika w sprawach o ochronę praw autorskich i własności intelektualnej, 

C. obrońcy w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. 

 

249. Prokuratora prokuratury rejonowej powołuje: 

A. prokurator apelacyjny, 

B. Prokurator Krajowy, 

C. Prokurator Generalny. 

 

250. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany: 

A. przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat, 

B. wyłącznie przez Sejm na 4 lata, 

C. wyłącznie przez Senat na 5 lat. 




