
Aktualizacja testów – aplikacja notarialna 

Stan prawny na 24.7.2018 r. 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Testy z ustaw zawarte w książce, a nieobjęte wykazem tytułów aktów prawnych na 
egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2018 r.: 
1) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; 
2) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach; 
3) ustawa z 26.1.2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 
4) ustawa z 26.1.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; 
5) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 
6) ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
7) ustawa z 8.12.2016 r. o Sądzie Najwyższym; 
8) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych; 
9) ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych; 
10) ustawa z 28.9.1991 r. o lasach; 
11) ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji; 
12) ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  
własności nieruchomości. 
 

  
Kodeks cywilny 

 
 
 
 
 
 

Pyt. 
250 

 
Str. 
27 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi: 
a) 3 lata, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – rok; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż rok; 
b) 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż rok, 
c) 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa 
lata. 

c Art. 118 

 
 

Pyt. 
266 

 
Str. 
29 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również 
roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem 
polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd, przedawnia się z upływem: 
a) 10 lat,  
b) 6 lat, 
c) 5 lat. 

b 
Art. 125 

§ 1 

 
Pyt. 
267 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również 

b 
Art. 125 

§ 1 



 
Str. 
29  

roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem 
polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten 
sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o 
świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z 
upływem: 
a) roku, 
b) 3 lat, 
c) 5 lat. 

Pyt. 
773 

 
Str. 
90 

Co do zasady (z zastrzeżeniem wypadku, gdy kupującym jest 
konsument), roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem:  
a) 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wady,  
b) 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wady,  
c) roku od dnia stwierdzenia wady. 

c 
Art. 568 

§ 2 

 
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 
 
 

Pyt. 
64 
 

Str. 
576  

Dane określające przedmiot działania według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD – nie więcej niż 10 pozycji), wzmiankę o złożeniu 
sprawozdania finansowego, wzmiankę o złożeniu sprawozdania z 
badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez 
firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości, 
umieszczane są w dziale:  
a) pierwszym,  
b) drugim,  
c) trzecim. 

c Art. 40 

 
Ordynacja podatkowa 

 
 
 
 

Pyt. 
131 

 
Str. 
596 

Przy zapłacie gotówką za termin dokonania zapłaty podatku uważa 
się wyłącznie:  
a) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w 
kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego 
organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy – Prawo 
pocztowe, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług 
płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub 
instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez 
płatnika lub inkasenta,  
b) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego albo 
dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,  
c) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na 
rachunek tego organu w banku.  

a 
Art. 60 § 

1 

 
 
 
 

Pyt. 
132 

 
Str. 
597 

W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty podatku 
uważa się wyłącznie:  
a) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie 
zlecenia pokrycia należności wystawionego przez organ podatkowy,  
b) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie 
polecenia przelewu,  
c) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 
płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej lub 
instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a 
w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż 
polecenie przelewu – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji 
transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 19.8.2011 r. 

c 
Art. 60 § 

1 



o usługach płatniczych.  

 
Kodeks pracy 

 
 
 

Pyt. 
325 

 
Str. 
789 

Praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in. w razie konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub 
przy niezbędnych remontach. Za pracę w niedzielę i święto, w tych 
przypadkach, uważa się pracę wykonywaną między godziną: 
a) 7.00 w tym dniu a godziną 7.00 w następnym dniu,  
b) 00.00 w tym dniu a godziną 00.00 w następnym dniu, chyba że u 
danego pracodawcy została ustalona inna godzina,  
c) 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego 
pracodawcy została ustalona inna godzina. 

c 
Art. 1519 

§ 2  

 
 
 

Pyt. 
326 

 
Str. 
789 

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele, w przypadkach o 
których mowa w art. 15110 pkt 1—9 i 11 oraz w przepisach ustawy z 
10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 
niektóre inne dni, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień 
wolny od pracy w zamian za pracę w te dni w okresie: 
a) 3 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli, 
b) 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli, 
c) 7 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli. 

b 
15111 § 1 

pkt 1 

 
Pyt. 
327 

 
Str. 
789 

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto, w przypadkach o 
których mowa w art. 15110 pkt 1—9 i 11 oraz w przepisach ustawy z 
10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 
niektóre inne dni, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień 
wolny od pracy w zamian za pracę w święto w ciągu: 
a) okresu rozliczeniowego, 
b) połowy okresu rozliczeniowego, 
c) roku kalendarzowego. 

a 
Art. 

15111 § 1 
pkt 2 

 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 

 
 
 
 

Pyt. 
48 
 

Str. 
947 

Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, TK, RPO, Rzecznika 
Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, SN, 
NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych, NIK, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury 
Krajowej, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz Państwowej Inspekcji Pracy, gospodaruje:  
a) Prezes RM,  
b) Rada Ministrów,  
c) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – co do zasady.  

c 
Art. 60 
ust. 1 

 


