Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu
ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu
ustalenia stanu prawnego:
Odp a: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
Odp b: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
Odp c: użytkowania lokalu.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Art. 1
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o kosztach procesu należnych stronie
działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka:
Odp a: z urzędu,
Odp b: wyłącznie na wniosek,
Odp c: z urzędu, chyba że stroną jest sędzia, prokurator, notariusz, komornik sądowy lub osoba
mająca stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk prawnych.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 109
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, powoływanie się w toku postępowania
przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw
lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym jest:
Odp a: skuteczne,
Odp b: skuteczne, chyba że sąd lub sąd polubowny postanowi inaczej,
Odp c: bezskuteczne.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 183idx4
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, czynności w postępowaniu należącym do
właściwości sądów rejonowych z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz
sądowy, z wyłączeniem:
Odp a: zabezpieczenia spadku,
Odp b: ustanowienia pełnomocnika z urzędu,
Odp c: otwarcia i ogłoszenia testamentu.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 509idx1
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie komornika w
przedmiocie kosztów podlega wykonaniu:
Odp a: po nadaniu klauzuli wykonalności,
Odp b: bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności,
Odp c: po nadaniu klauzuli wykonalności, jeżeli przyznaje koszty wierzycielowi.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 770idx1
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w
całości lub części z urzędu, jeżeli:

Odp a: wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego,
Odp b: wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie
egzekwowanego roszczenia,
Odp c: jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 824
Pytanie: Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca
stronie całą uiszczoną opłatę od:
Odp a: skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej
uwzględnienia,
Odp b: pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana,
Odp c: pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli uprawomocnił się europejski nakaz
zapłaty.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 79
Pytanie: Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tej ustawy nie
stosuje się do:
Odp a: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
Odp b: działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług,
Odp c: działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 3
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca
może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia; w
okresie tego zwolnienia pracownik:
Odp a: zachowuje prawo do wynagrodzenia,
Odp b: nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,
Odp c: zachowuje prawo jedynie do połowy wynagrodzenia.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks pracy Art. 36idx2
Pytanie: Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, prawomocna decyzja Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznaniu postanowienia wzorca umowy za
niedozwolone ma skutek wobec:
Odp a: przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia
umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie
wzorca wskazanego w decyzji,
Odp b: wszystkich przedsiębiorców posługujących się wzorcem umownym o treści równoważnej z
wzorcem uznanym za niedozwolony,
Odp c: wszystkich przedsiębiorców posługujących się wzorcem umownym o treści równoważnej z
wzorcem uznanym za niedozwolony,
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Art. 23d

Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, liczba osób zamierzających założyć
stowarzyszenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi co najmniej:
Odp a: pięć osób,
Odp b: siedem osób,
Odp c: piętnaście osób.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Prawo o stowarzyszeniach Art. 9
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, wniosek o wpis stowarzyszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego składa:
Odp a: komitet założycielski,
Odp b: zarząd stowarzyszenia,
Odp c: organ kontroli wewnętrznej.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Prawo o stowarzyszeniach Art. 12
Pytanie: Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, wpisu w rejestrze związków powiatów
dokonuje się na podstawie zgłoszenia:
Odp a: wojewody,
Odp b: zgromadzenia związku,
Odp c: przewodniczącego zgromadzenia związku.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o samorządzie powiatowym Art. 68
Pytanie: Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przy ustalaniu prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z
gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody:
Odp a: przyjmuje się dochody wyższe,
Odp b: dochody te sumuje się,
Odp c: przyjmuje się tylko dochody z gospodarstwa rolnego.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 9
Pytanie: Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podstawą zarzutu w
sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:
Odp a: brak doręczenia zobowiązanemu tytułu wykonawczego,
Odp b: zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
Odp c: brak zaopatrzenia tytułu egzekucyjnego w sądową klauzulę wykonalności.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 33
Pytanie: Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli zarzut
zobowiązanego jest przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym,
podatkowym lub sądowym, wierzyciel wydaje postanowienie:
Odp a: o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu,
Odp b: o oddaleniu zarzutu,

Odp c: o odrzuceniu zarzutu.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 34
Pytanie: Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli zarzut
zobowiązanego jest przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym,
podatkowym lub sądowym, wierzyciel wydaje postanowienie:
Odp a: o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu,
Odp b: o oddaleniu zarzutu,
Odp c: o odrzuceniu zarzutu.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 34
Pytanie: Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty egzekucyjne
mogą być umorzone, jeżeli za umorzeniem przemawia:
Odp a: ważny interes publiczny,
Odp b: słuszny interes zobowiązanego,
Odp c: słuszny interes uprawnionego.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 64e
Pytanie: Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty egzekucyjne
mogą być umorzone, jeżeli za umorzeniem przemawia:
Odp a: ważny interes publiczny,
Odp b: słuszny interes zobowiązanego,
Odp c: słuszny interes uprawnionego.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 64e
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, zaspokojenie z przedmiotu hipoteki
przymusowej, jeżeli z przedmiotu hipoteki nie jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ
egzekucyjny, następuje w trybie przepisów:
Odp a: Kodeksu postępowania administracyjnego,
Odp b: Kodeksu postępowania cywilnego,
Odp c: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ordynacja podatkowa Art. 38a
Pytanie: Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:
Odp a: spółki prawa handlowego,
Odp b: banki państwowe,
Odp c: związki metropolitalne.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o finansach publicznych Art. 9
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia urzędu na
stanowisku asesora sądowego, po spełnieniu innych wymagań, może być powołany ten, kto

ukończył:
Odp a: 26 lat,
Odp b: 28 lat,
Odp c: 30 lat.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo o ustroju sądów administracyjnych Art. 6a
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w razie naruszenia powagi,
spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu
lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może wymierzyć karę porządkową grzywny w
wysokości do:
Odp a: 3000 złotych,
Odp b: 5000 złotych,
Odp c: 10 000 złotych.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 49
Pytanie: Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, osoba skreślona z wykazu
asesorów komorniczych na mocy orzeczonej kary dyscyplinarnej skreślenia z wykazu asesorów
komorniczych, może zostać ponownie powołana na stanowisko asesora komorniczego:
Odp a: po upływie 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego,
Odp b: po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego,
Odp c: po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Art. 72a

