Pytanie: Zgodnie z Kodeksem karnym, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może
nałożyć na sprawcę obowiązek:
Odp a: wykonywania pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania się do zawodu,
Odp b: powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
Odp c: opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks karny Art. 67
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wniosek o wyłączenie sędziego od
rozpoznania sprawy oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej
rozpoznany:
Odp a: pozostawia się bez rozpoznania,
Odp b: podlega odrzuceniu,
Odp c: przedkłada się sędziemu, którego wniosek dotyczy; wniosek podlega rozpoznaniu, jeżeli
sędzia nie złoży w terminie 7 dni oświadczenia o wyłączeniu od rozpoznania sprawy.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 41a
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli postępowanie przygotowawcze
zakończyło się w formie dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie:
Odp a: tamuje jej tok, ponieważ udział oskarżyciela publicznego w rozprawie jest obowiązkowy,
Odp b: nie tamuje jej toku, ale przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela
publicznego za obowiązkową,
Odp c: nie tamuje jej toku, a przewodniczący ani sąd nie mogą uznać obecności oskarżyciela
publicznego za obowiązkową.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 46
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, do sprawy wszczętej na podstawie aktu
oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego:
Odp a: może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem publicznym,
Odp b: może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem ubocznym,
Odp c: nie może wstąpić prokurator.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 55
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zażalenie na postanowienie o umorzeniu
dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do
sprawowania nadzoru nad dochodzeniem; jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje
je do:
Odp a: prokuratora nadrzędnego,
Odp b: prokuratora bezpośrednio przełożonego,
Odp c: sądu.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 325e

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, przewodniczący składu orzekającego:
Odp a: kieruje rozprawą, ale nie ma obowiązku czuwania nad jej prawidłowym przebiegiem oraz
nie ma obowiązku baczenia, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy,
Odp b: kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, ale nie ma obowiązku
baczenia, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy,
Odp c: kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione
wszystkie istotne okoliczności sprawy.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 366
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w toku przewodu sądowego na rozprawie
głównej, wyniki wywiadu środowiskowego dotyczącego oskarżonego uznaje się za ujawnione bez
odczytywania; należy je jednak odczytać na żądanie:
Odp a: prokuratora,
Odp b: oskarżonego lub jego obrońcy,
Odp c: pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 394
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w wypadku wyrokowania na posiedzeniu
odbywającym się z wyłączeniem jawności treść wyroku udostępnia się publicznie:
Odp a: przez zamieszczenie wyroku w formie dokumentu elektronicznego na okres 7 dni na stronie
internetowej sądu, o czym należy uczynić wzmiankę w protokole lub notatce urzędowej z
posiedzenia,
Odp b: przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić
wzmiankę w protokole lub notatce urzędowej z posiedzenia,
Odp c: przez zamieszczenie jego odpisu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń sądu, o czym należy
uczynić wzmiankę w protokole lub notatce urzędowej z posiedzenia.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Kodeks postępowania karnego Art. 418a
Pytanie: Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zasadą jest, że od
wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego:
Odp a: pobiera się opłatę podstawową,
Odp b: pobiera się opłatę stosunkową od wartości spadku,
Odp c: pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 24
Pytanie: Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w postępowaniu przed
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postępowanie wyjaśniające:
Odp a: poprzedza wszczęcie każdego innego postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
Odp b: poprzedza wszczęcie jedynie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów,
Odp c: może poprzedzać wszczęcie postępowania antymonopolowego, postępowania w sprawie o
uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub postępowania w sprawie praktyk

naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Art. 47
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, według przepisów ogólnych o postępowaniu
upadłościowym i jego skutkach, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel,
powinien:
Odp a: we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność,
Odp b: wraz z wnioskiem złożyć wstępne propozycje układowe,
Odp c: we wniosku zawrzeć aktualny wykaz majątku dłużnika.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 24
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, uproszczoną formą stowarzyszenia jest:
Odp a: stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej,
Odp b: stowarzyszenie zwykłe, posiadające osobowość prawną,
Odp c: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Prawo o stowarzyszeniach Art. 40
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli w spółce akcyjnej spółdzielnia dysponuje
bezpośrednio co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu jako użytkownik, spółka ta jest:
Odp a: spółką dominującą,
Odp b: spółką zależną,
Odp c: spółką powiązaną.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 4
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki jawnej stanowi, że ogół
praw i obowiązków jej wspólnika może być przeniesiony na inną osobę, przeniesienie to może
nastąpić:
Odp a: bez zgody pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
Odp b: tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników; umowa spółki nie
może stanowić inaczej,
Odp c: tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 10
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, któremu przysługuje wierzytelność wobec tej spółki:
Odp a: nie może potrącić swojej wierzytelności wobec spółki z wierzytelnością spółki względem
niego z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów; nie wyłącza to potrącenia umownego,
Odp b: może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelnością spółki względem niego z
tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
Odp c: może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelnością spółki względem niego z
tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów, jednak potrącenie umowne jest wyłączone.

Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 14
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem pracy, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym
samym pracownikiem jest:
Odp a: zawsze niedopuszczalne,
Odp b: możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
Odp c: możliwe po upływie 1 roku od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o
pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Kodeks pracy Art. 25
Pytanie: Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, projekt statutu związku powiatów podlega
uzgodnieniu:
Odp a: z Prezesem Rady Ministrów,
Odp b: z ministrem właściwym do spraw administracji,
Odp c: z wojewodą.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o samorządzie powiatowym Art. 67
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, koordynatora do spraw
mediacji w sądzie okręgowym powołuje:
Odp a: w drodze uchwały kolegium sądu okręgowego spośród sędziów sądu okręgowego,
Odp b: w drodze zarządzenia prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu okręgowego,
Odp c: w drodze zarządzenia prezes sądu okręgowego spośród sędziów sądu okręgowego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 16a

