Pytanie: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przepisy o skutkach niezachowania formy pisemnej
przewidzianej dla celów dowodowych:
Odp a: mają zastosowanie do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami,
Odp b: mają zastosowanie do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami, chyba
że przedsiębiorcy postanowią inaczej,
Odp c: nie mają zastosowania do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks cywilny Art. 74
Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, akta księgi wieczystej może
przeglądać:
Odp a: każdy w obecności pracownika sądu,
Odp b: wyłącznie notariusz,
Odp c: w obecności pracownika sądu osoba mająca interes prawny oraz notariusz.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Art. 36idx1
Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, jeżeli dokumenty znajdujące się w
aktach ksiąg wieczystych stanowią podstawę wpisu w tych księgach, dokumenty te:
Odp a: nie są wydawane,
Odp b: wydaje się je na żądanie sądu i prokuratora,
Odp c: wydaje się je na żądanie osoby mającej interes prawny oraz notariusza.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Art. 36idx1
Pytanie: Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, właściwym ministrem w sprawach
gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami tej ustawy, jest:
Odp a: minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, chyba że przepis szczególny przewiduje kompetencje innego
ministra,
Odp b: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a przepis szczególny nie może
przewidywać kompetencji innego ministra,
Odp c: wyłącznie minister właściwy do spraw środowiska.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o gospodarce nieruchomościami Art. 3
Pytanie: Zgodnie z ustawą o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa, zadania w zakresie darowizn na rzecz Skarbu Państwa wykonuje:
Odp a: wojewoda,
Odp b: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
Odp c: minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Art. 7b
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o wyłączeniu sędziego rozstrzyga:
Odp a: sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu
braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony,

Odp b: sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu
braku dostatecznej liczby sędziów - sąd wyznaczony przez sąd nad nim przełożony,
Odp c: zawsze sąd przełożony nad sądem, w którym sprawa się toczy.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks postępowania cywilnego Art. 52
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, uchwalają statut stowarzyszenia
podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wybierają komitet
założycielski albo władze stowarzyszenia:
Odp a: osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie,
Odp b: osoby w liczbie co najmniej dziesięciu, zamierzające założyć stowarzyszenie,
Odp c: osoby w liczbie co najmniej piętnastu, zamierzające założyć stowarzyszenie.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Prawo o stowarzyszeniach Art. 9
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie
upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią
działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru:
Odp a: nie upłynął rok,
Odp b: nie upłynęły dwa lata,
Odp c: nie upłynęły trzy lata.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 8
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu
zobowiązań pieniężnych przekracza:
Odp a: jeden miesiąc,
Odp b: dwa miesiące,
Odp c: trzy miesiące.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 11
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do
spółki komandytowej może zgłosić również:
Odp a: każdy ze wspólników,
Odp b: każdy ze wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki,
Odp c: każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 20
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, dłużnik, inny niż osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej, jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie
później niż w terminie:
Odp a: tygodnia od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości,
Odp b: dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości,
Odp c: trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 21
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości
przedsiębiorcy sąd upadłościowy może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie:
Odp a: syndyka,
Odp b: kuratora,
Odp c: tymczasowego nadzorcy sądowego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo upadłościowe Art. 38
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, użyte w nim określenie spółka powiązana
oznacza spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje
bezpośrednio lub pośrednio:
Odp a: co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która
posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej,
Odp b: co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która
posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej,
Odp c: co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także
jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada
bezpośrednio co najmniej 5% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 4
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przeniesienie ogółu praw i obowiązków
wspólnika spółki osobowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym;
oświadczenia zbywcy i nabywcy dla uznania ich za równoważne z oświadczeniami woli złożonymi
w formie pisemnej wymagają w takiej sytuacji opatrzenia:
Odp a: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
Odp b: wyłącznie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
Odp c: wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 10
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
powołanie prokurenta:
Odp a: wymaga zgody tylko jednego członka zarządu bez względu na ilość jego członków,
Odp b: wymaga uchwały powziętej większością głosów członków zarządu,
Odp c: wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks spółek handlowych Art. 208

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem pracy, przed przewidywaną datą porodu pracownica:
Odp a: nie może wykorzystać urlopu macierzyńskiego, nawet w części,
Odp b: może wykorzystać nie więcej niż 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
Odp c: może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks pracy Art. 180
Pytanie: Zgodnie z Kodeksem pracy, przed przewidywaną datą porodu pracownica:
Odp a: nie może wykorzystać urlopu macierzyńskiego, nawet w części,
Odp b: może wykorzystać nie więcej niż 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
Odp c: może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Kodeks pracy Art. 180
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości
zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
ustaleniu tego numeru przez:
Odp a: radę gminy,
Odp b: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
Odp c: starostę.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 47b
Pytanie: Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, że podatnik osiągnął dochód, przychód lub zysk w wysokości niepowodującej
powstania zobowiązania podatkowego, organ wydaje:
Odp a: decyzję o umorzeniu postępowania podatkowego,
Odp b: decyzję o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego,
Odp c: decyzję, w której określa wysokość tego dochodu, przychodu lub zysku.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ordynacja podatkowa Art. 21b
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest
mowa o „małym podatniku”– oznacza to podatnika, u którego:
Odp a: wartość dochodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 1.200.000 euro,
Odp b: wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 1.200.000 euro,
Odp c: wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 1.500.000 euro.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 5a

Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają między
innymi takie czynności cywilnoprawne jak:
Odp a: umowy zlecenia,
Odp b: umowy przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu,
Odp c: umowy depozytu nieprawidłowego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Art. 1
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku
między innymi takie czynności cywilnoprawne jak:
Odp a: ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności banków z tytułu kredytów
udzielonych osobom fizycznym na budownictwo jednorodzinne,
Odp b: sprzedaż walut obcych,
Odp c: sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 2.000 zł.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Art. 9
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusz przy dokonywaniu
czynności cywilnoprawnych jest:
Odp a: płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu
notarialnego,
Odp b: podatnikiem i płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie
aktu notarialnego,
Odp c: płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Art. 10
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy przy nabyciu
w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą:
Odp a: otwarcia spadku,
Odp b: przyjęcia spadku,
Odp c: działu spadku.
Prawidłowa odpowiedź: b
Kodeks: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Art. 6
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, decyzja ustalająca zobowiązanie
podatkowe podlega uchyleniu:
Odp a: w razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia nabycia,
Odp b: w razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 5 lat od dnia nabycia,
Odp c: w razie spełnienia się warunku zawieszającego w ciągu 3 lat od dnia nabycia.
Prawidłowa odpowiedź: a
Kodeks: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Art. 6
Pytanie: Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, notariusz jest płatnikiem podatku od:
Odp a: umowy darowizny dokonanej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
Odp b: umowy odpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej w formie aktu notarialnego,

Odp c: umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania dokonanej w formie aktu notarialnego.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o podatku od spadków i darowizn Art. 18
Pytanie: Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, o nadaniu uchwale składu siedmiu sędziów
mocy zasady prawnej, może postanowić:
Odp a: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego,
Odp b: zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego,
Odp c: skład siedmiu sędziów, który podjął uchwałę.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Ustawa o Sądzie Najwyższym Art. 61
Pytanie: Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, akt poświadczenia dziedziczenia powinien
zawierać między innymi:
Odp a: podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia i notariusza,
Odp b: podpisy spadkobierców i notariusza,
Odp c: podpis notariusza.
Prawidłowa odpowiedź: c
Kodeks: Prawo o notariacie Art. 95f

