
Aktualizacja testów – aplikacja notarialna 
– stan prawny na 19.3.2020 r. 
 

Nr 
pyt. 

Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
 
 

 
Kodeks postępowania cywilnego 

 

Pyt. 26 i 
27 

Str. 189 

Pytania skreślone. 

 
Art. 17 
pkt 2 

 

Pyt. 37 

Str. 190 

Sąd okręgowy jest właściwy do rozpoznania w I instancji sprawy 
o:  

a) naruszenie posiadania,  

b) uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym,  

c) roszczenia wynikające z Prawa prasowego.  

c 
Art. 17 
pkt 3  

 

 

Pyt. 195 

Str. 207 

Pełnomocnikiem może być:  

a) tylko adwokat lub radca prawny,  

b) w sprawach własności przemysłowej wyłącznie rzecznik patentowy,  

c) adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej 
także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości 
także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a 
ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony 
oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli 
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik 
sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony 
oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.  

c 
Art. 87 § 

1 

Pyt. 201 

Str. 207 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 87 § 
6 

 

 

Pyt. 203 

Str. 207 

W postępowaniu przed SN obowiązuje zastępstwo stron przez 
adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności 
intelektualnej także przez rzeczników patentowych, które dotyczy 
także:  

a) czynności procesowych związanych z postępowaniem przed SN, 
podejmowanych przed sądem niższej instancji,  

a 
Art. 87

1
 

§ 1 



b) czynności procesowych związanych z postępowaniem przed SN, 
podejmowanych przed sądem niższej instancji, chyba że sąd niższej 
instancji zarządzi inaczej,  

c) czynności procesowych związanych tylko z postępowaniem przed 
SN.  

 

 

Pyt. 204 

Str. 208 

Zastępstwo stron przed SN przez adwokatów lub radców 
prawnych nie obowiązuje, gdy:  

a) stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub 
pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub 
doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem 
lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub 
radca Prokuratorii Generalnej, a w sprawach własności intelektualnej 

rzecznik patentowy,  

b) Sąd Najwyższy, po zasięgnięciu opinii sądu niższej instancji, uzna 
zastępstwo za zbędne,  

c) wystąpią nadzwyczajne okoliczności, a Prezes SN uzna 
zastępstwo za zbędne.  

a 
Art. 87

1
 

§ 2 

 

Nowe 
pytanie 

Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów: 

a) rejonowych, 

b) okręgowych, 

c) rejonowych albo okręgowych – w zależności od wartości 
przedmiotu sporu. 

b 
Art. 

479
90

 § 1 

 

 

Nowe 
pytanie 

Wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej 
dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów 
użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz 
tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym jest:  

a) Sąd Okręgowy w Warszawie, 

b) Sąd Okręgowy w Poznaniu, 

c) sąd okręgowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu 
apelacyjnego na obszarze danej apelacji. 

a 
Art. 

479
90

 § 

 

 

Nowe 
pytanie 

Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed 
wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia 
rozprawy w pierwszej instancji. Wniosek o zabezpieczenie 
środka dowodowego sąd rozpoznaje bezzwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie: 

a) 3 dni od dnia jego wpływu, 

b) tygodnia od dnia jego wpływu, 

b 
Art. 

479
97 

§ 1 
i 2 



c) 14 dni od dnia jego wpływu. 

 

 

Nowe 
pytanie 

W sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, 
który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać, aby pozwany 
wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w 
szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, 
służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów. Na postanowienie w 
przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego: 

a) nie przysługuje zażalenie, 

b) służy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji,  

c) służy zażalenie do sądu drugiej instancji. 

c 

Art. 
479

106
 w 

zw. z 
art. Art. 
479

110
 § 

1 

 

Nowe 
pytanie 

Na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka 
dowodowego służy zażalenie do sądu drugiej instancji. Zażalenie 
pozwanego w zakresie, w jakim powołuje się na ochronę 
tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na: 

a) posiedzeniu niejawnym; od uznania sądu zależy, czy na 
posiedzeniu wysłucha jedną czy więcej niż jedną stronę, 

b) rozprawie; sąd obligatoryjnie wysłucha wszystkie strony, 

c) rozprawie; sąd wysłucha stronę wyłącznie na jej wniosek. 

a 
Art. 

479
110

 § 
1 i 2 

 
Kodeks spółek handlowych 

 

 

 

Pyt. 570 

Str. 447 

Zaskarżenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością:  

a) nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może 
jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu posiedzenia 
jawnego,  

b) nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy 
zawiesza jednak postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy,  

c) wstrzymuje postępowanie rejestrowe.  

a 
Art. 249 

§ 2 

Pyt. 
644–693 

Pytania skreślone  

(wydłużenie vacatio legis przepisów regulujących prostą spółkę 
akcyjną – przepisy wejdą w życie 1 marca 2021 r.) 

 

Art. 300
1
 

§ 1 i 2 – 
art. 

300
131

  

 

 

Nowe 
pytanie 

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka 
akcyjna:  

a) nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością,  

b) może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z 

a 
Art. 301 

§ 1  
 



ograniczoną odpowiedzialnością,  

c) nie może być zawiązana przez spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

 

Nowe 
pytanie 

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie:  

a) pisemnej,  

b) aktu notarialnego,  

c) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.  

b 
Art. 301 

§ 2 

 

Nowe 
pytanie 

Założycielami spółki akcyjnej są:  

a) wszyscy wspólnicy,  

b) osoby podpisujące statut spółki,  

c) wszyscy akcjonariusze.  

b 
Art. 301 

§ 3  
 

 

Nowe 
pytanie 

Akcjonariusze są zobowiązani do świadczeń:  

a) określonych w statucie – tylko,  

b) określonych w statucie i w umowie spółki,  

c) określonych w statucie, umowie spółki oraz w ustawie.  

a 
Art. 301 

§ 4  
 

 

Nowe 
pytanie 

Za zobowiązania spółki akcyjnej akcjonariusze spółki:  

a) odpowiadają w stosunku do wartości posiadanych akcji,  

b) odpowiadają całym swym majątkiem,  

c) nie odpowiadają.  

c 
Art. 301 

§ 5  
 

 

Nowe 
pytanie 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na:  

a) akcje o różnej wartości nominalnej,  

b) akcje i obligacje o równej wartości nominalnej,  

c) akcje o równej wartości nominalnej.  

c 
Art. 302  

 

 

Nowe 
pytanie 

W spółce akcyjnej jednoosobowej uprawnienia walnego 
zgromadzenia:  

a) nie są wykonywane,  

b) wykonywane są przez jedynego akcjonariusza,  

c) są wykonywane przez zarząd spółki.  

b 
Art. 303 

§ 1  
 



 

 

Nowe 
pytanie 

W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu 
akcjonariuszowi albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce, 
oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce 
wymaga co do zasady formy:  

a) pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba że ustawa 
stanowi inaczej,  

b) aktu notarialnego,  

c) pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi 
inaczej.  

c 
Art. 303 

§ 2  
 

 

 

Nowe 
pytanie 

W przypadku gdy w statucie spółki akcyjnej brak jest 
postanowień dotyczących: liczby i rodzajów tytułów 
uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz 
związanych z nimi praw, wszelkich związanych z akcjami 
obowiązków świadczenia na rzecz spółki (poza obowiązkiem 
wpłacenia należności za akcje), warunków i sposobu umorzenia 
akcji, ograniczeń zbywalności akcji lub uprawnień osobistych 
przyznanych akcjonariuszom, postanowienia takie są:  

a) bezskuteczne wobec spółki,  

b) nieważne,  

c) skuteczne wobec spółki.  

a 
Art. 304 

§ 2  
 

 

 

Nowe 
pytanie 

Statut spółki akcyjnej:  

a) może zawierać postanowienia odmienne niż przewiduje ustawa, 
jeżeli ustawa na to zezwala,  

b) nie może zawierać postanowień odmiennych niż przewiduje 
ustawa,  

c) nie może zawierać postanowień odmiennych niż przewiduje 
ustawa, z wyjątkiem postanowień dotyczących reprezentacji spółki.  

a 
Art. 304 

§ 3  
 

 

 

Nowe 
pytanie 

Statut spółki akcyjnej może zawierać dodatkowe postanowienia, 
oprócz wymaganych art. 304 § 1 i 2 KSH, chyba że:  

a) dodatkowe postanowienia dotyczą spraw dotyczących wpisu spółki 
do rejestru,  

b) z ustawy wynika, że przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie 
albo dodatkowe postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą spółki 
akcyjnej lub dobrymi obyczajami,  

c) statut spółki akcyjnej nie może zawierać dodatkowych 
postanowień.  

b 
Art. 304 

§ 4  
 

 Firma spółki akcyjnej:  

a) może być obrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe 

a 
Art. 305 
§ 1 i 2  

 



 

Nowe 
pytanie 

oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne jest też używanie w 
obrocie skrótu „S.A.”,  

b) powinna zawierać co najmniej nazwę oraz zakres działalności 
spółki oraz dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne 
jest też używanie w obrocie skrótu „S.A.”,  

c) powinna zawierać co najmniej nazwę oraz cel działalności spółki 
oraz dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne jest też 
używanie w obrocie skrótu „S.A.”.  

 

 

Nowe 
pytanie 

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:  

a) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli, 
wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału 
zakładowego, ustanowienia zarządu i rady nadzorczej oraz wpisu do 
rejestru,  

b) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli, 
ustanowienia zarządu i rady nadzorczej oraz wpisu do rejestru,  

c) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego 
kapitału zakładowego, ustanowienia zarządu i rady nadzorczej oraz 
wpisu do rejestru.  

a 
Art. 306  

 

 

 

Nowe 
pytanie 

Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć 
oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium RP. Warunki 
tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw określa:  

a) Kodeks spółek handlowych,  

b) odrębna ustawa,  

c) rozporządzenie Ministra Finansów.  

b 
Art. 307  

 

 

Nowe 
pytanie 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej:  

a) 100 000 zł,  

b) 250 000 zł,  

c) 500 000 zł.  

a 
Art. 308 

§ 1  
 

 

Nowe 
pytanie 

Wartość nominalna akcji spółki akcyjnej:  

a) nie może być niższa niż 10 zł i wyższa niż 100 000 zł,  

b) nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż 100 000 zł,  

c) nie może być niższa niż 1 grosz.  

c 
Art. 308 

§ 2  
 

 

Nowe 
pytanie 

Wartość nominalna jednej akcji spółki akcyjnej nie może być:  

a) wyższa niż 1 mln zł,  
b 

Art. 308 
§ 2  

 



b) niższa niż 1 grosz,  

c) niższa niż 1 zł.  

 

Nowe 
pytanie 

Jeżeli akcje spółki akcyjnej są obejmowane po cenie wyższej od 
wartości nominalnej, nadwyżka powinna:  

a) być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki,  

b) zostać zwrócona akcjonariuszom w częściach równych,  

c) zostać zwrócona akcjonariuszom w stosunku do wartości 
posiadanych przez nich akcji.  

a 
Art. 309 

§ 2  
 

 

Nowe 
pytanie 

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte 
w całości, nie później niż przed upływem:  

a) 6 miesięcy po zarejestrowaniu spółki,  

b) roku po zarejestrowaniu spółki,  

c) 2 lat po zarejestrowaniu spółki.  

b 
Art. 309 

§ 3  
 

 

Nowe 
pytanie 

Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone 
przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w:  

a) połowie ich wartości nominalnej,  

b) 1/3 ich wartości nominalnej,  

c) 1/4 ich wartości nominalnej.  

c 
Art. 309 

§ 3  
 

 

Pyt. 870 

Str. 481 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej:  

a) wstrzymuje postępowanie rejestrowe,  

b) nigdy nie wstrzymuje postępowania rejestrowego,  

c) nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może 
jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
posiedzenia jawnego. 

c 
Art. 423 

§ 1 

 
Prawo o prokuraturze 

 

 

 

 

Pyt. 71 

Str. 741 

Za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, działania lub 
zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić 
funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości lub 
prokuratury lub uchybienie godności urzędu, prokurator: 

a) nie odpowiada dyscyplinarnie, 

b) odpowiada dyscyplinarnie, podobnie jak za działalność publiczną 
nie dającą się pogodzić z zasadą niezależności prokuratora, 

b 
Art. 137 

§ 1 



c) odpowiada dyscyplinarnie, w przeciwieństwie do działania 
kwestionującego istnienie stosunku służbowego sędziego lub 
prokuratora, skuteczność powołania sędziego, lub prokuratora, lub 
umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

Nowe 
pytanie 

Za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego 
sędziego lub prokuratora, skuteczność powołania sędziego, lub 
prokuratora, lub umocowanie konstytucyjnego organu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli czyn ten nie może zostać 
uznany za wypadek mniejszej wagi, prokuratorowi wymierza się 
karę: 

a) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5% - 50% na okres od 
sześciu miesięcy do dwóch lat, 

b) usunięcie z zajmowanej funkcji, 

c) przeniesienie na inne miejsce służbowe lub wydalenie ze służby 
prokuratorskiej. 

c 

Art. 137 
§ 1 pkt 3 
w zw. z 
art. 142 

§ 1a 

 

 

 

Pyt. 80 

Str. 742 

W sprawach dyscyplinarnych orzeka/ją co do zasady w pierwszej 
instancji:  

a) Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w składzie 3 
członków albo Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby 
Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu Najwyższego w sprawach przewinień 
dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw 
ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw 
skarbowych lub w sprawach, w których wniosek złożył Sąd 
Najwyższy, oraz w sprawach dotyczących działania kwestionującego 
istnienie stosunku służbowego sędziego lub prokuratora, skuteczność 
powołania sędziego, lub prokuratora, lub umocowanie 
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w składzie 2 
członków i 1 ławnika,  

c) Sąd Najwyższy w składzie 1 sędziego Izby Dyscyplinarnej i 2 
ławników Sądu Najwyższego.  

a 
Art. 145 
§ 1 pkt 1 

 

Nowe 
pytanie 

Sąd dyscyplinarny wzywa obwinionego do przedstawienia 
wyjaśnień na piśmie oraz wskazania obrońcy, jeżeli go 
ustanowił, w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

b) 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

c) 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

b 
Art. 155 

§ 2a 

 
Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 

 Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu a Art. 3  



 

Pyt. 2 

Str. 748 

sędziowskiego są: 

a) zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego, zgromadzenie 
ogólne sędziów sądu okręgowego oraz zgromadzenie ogólne sędziów 
sądu rejonowego, 

b) zebranie ogólne sędziów danego sądu oraz kolegium sędziów 
danego sądu, 

c) prezes sądu apelacyjnego, zebranie sędziów sądu apelacyjnego 
oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego. 

 

Pyt. 3 

Str. 748 

Organem samorządu sędziowskiego jest: 

a) kolegium sądu okręgowego, 

b) zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego, 

c) prezes sądu apelacyjnego. 

b 
Art. 3 § 
2 pkt 3 

Pyt. 41 

Str. 752 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 22a 
§ 1 

 

 

Pyt. 59 

Str. 754 

Kolegium sądu apelacyjnego składa się z: 

a) prezesa sądu apelacyjnego oraz prezesów sądów okręgowych z 
obszaru właściwości sądu apelacyjnego, 

b) 5 członków, wybieranych przez zebranie sędziów sądu 
apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 
apelacyjnego, 

c) 7 członków, wybieranych przez zebranie sędziów sądu 
apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 
apelacyjnego.  

a 
Art. 28 § 

1 

Pyt. 61 

Str. 754 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 28 § 
3 

 

Pyt. 63 

Str. 754 

Uchwały kolegium sądu apelacyjnego zapadają co do zasady: 

a) bezwzględną większością głosów, 

b) większością 2/3 głosów, 

c) większością głosów. 

c 
Art. 28 § 
4 zd. 1 

 

Nowe 
pytanie 

Głosowanie kolegium sądu apelacyjnego jest: 

a) zawsze jawne, 

b) tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

b 
Art. 28 § 

5 



członków kolegium sądu apelacyjnego, 

c) zawsze tajne. 

 

 

 

Pyt. 66 

Str. 755 

Kolegium sądu okręgowego składa się z: 

a) prezesa sądu okręgowego oraz prezesów sądów rejonowych z 
obszaru właściwości sądu okręgowego, 

b) prezesa sądu okręgowego oraz 5 przedstawicieli sądów 
rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych 
przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego,  

c) prezesa sądu okręgowego, najstarszego służbą wiceprezesa sądu 
okręgowego, przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru 
właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów 
spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego 
sądu rejonowego oraz 2 przedstawicieli sądu okręgowego wybranych 
przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu. 

a 
Art. 30 § 

1 

 

Pyt. 69 

Str. 755 

Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego 
zapadają: 

a) zwykłą większością głosów obecnych członków zgromadzenia, 

b) bezwzględną większością głosów wszystkich członków 
zgromadzenia, 

c) większością 2/3 głosów obecnych członków zgromadzenia. 

a 
Art. 33 § 

5 

 

 

Pyt. 70 

Str. 755 

Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego zbiera się co 
najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes 
sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium 
sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, na wniosek 
Ministra Sprawiedliwości albo: 

a) 1/10 liczby członków zgromadzenia, 

b) 1/4 liczby członków zgromadzenia, 

c) 1/5 liczby członków zgromadzenia. 

c 
Art. 33 § 

6 

 

 

Pyt. 71 

Str. 755 

Posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z 
własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, 
kolegium sądu okręgowego, 1/5 liczby członków zgromadzenia 
albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Zgromadzenie ogólne 
sędziów sądu okręgowego zbiera się co najmniej raz: 

a) na miesiąc, 

b) na kwartał, 

c) w roku. 

c 
Art. 35 § 

6 

 Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu rejonowego a 
Art. 36a 

§ 4 



Pyt. 72 

Str. 755 

zapadają: 

a) zwykłą większością głosów obecnych członków zgromadzenia, 

b) bezwzględną większością głosów wszystkich członków 
zgromadzenia, 

c) większością 2/3 głosów obecnych członków zgromadzenia. 

 

Pyt. 94 

Str. 758 

Sędzią sądu powszechnego jest osoba powołana na to 
stanowisko przez: 

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie 
wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie 
wobec Krajowej Rady Sądownictwa, 

c) Krajową Radę Sądownictwa, która złożyła ślubowanie wobec 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

a 
Art. 55 § 

1 

 

Pyt. 95 

Str. 758 

Kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego 
oraz na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego zgłasza 
się prezesowi właściwego sądu: 

a) rejonowego, 

b) okręgowego, 

c) apelacyjnego. 

b 
Art. 

57ab § 1 

 

 

 

Pyt. 127 

Str. 762 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu 
apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego albo 
sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków sędziego w 
sądzie wyższym, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu, 
do którego ma nastąpić delegowanie, mając na względzie 
racjonalne wykorzystanie kadr oraz potrzeby wynikające z 
obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na 
obszarze apelacji; przydział spraw delegowanemu sędziemu, 
jako sędziemu sprawozdawcy, nie może przekroczyć: 

a) 30 spraw w ciągu roku 

b) 45 spraw w ciągu roku, 

c) 55 spraw w ciągu roku. 

a 
Art. 77 § 

9 

 

 

Pyt. 165 

Str. 767 

Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe 
(dyscyplinarne), w tym m.in. za oczywistą i rażącą obrazę 
przepisów prawa, działania lub zaniechania mogące 
uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu 
wymiaru sprawiedliwości lub uchybienie godności urzędu. Za 
swoje postępowanie przed objęciem stanowiska:  

a) sędzia również odpowiada dyscyplinarnie, jeżeli przez nie uchybił 

a 
Art. 107 
§ 1 i 2 



obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał 
się niegodnym urzędu sędziego,  

b) sędzia nie może odpowiadać dyscyplinarnie,  

c) sędzia również odpowiada dyscyplinarnie.  

 

 

Pyt. 172 

Str. 768 

W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają w pierwszej 
instancji:  

a) wyłącznie sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie 
3 sędziów,  

b) wyłącznie Sąd Najwyższy w składzie 1 sędziego Izby 
Dyscyplinarnej i 2 ławników,  

c) sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie 3 sędziów 
lub Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 
ławnika Sądu Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych 
wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z 
oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych lub 
sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o 
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia, 
oraz w sprawach dotyczących działania kwestionującego istnienie 
stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub 
umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. 

c 
Art. 110 
§ 1 pkt 1 

 

 

Nowe 
pytanie 

Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 
apelacyjnym powołuje na 4-letnią kadencję spośród sędziów 
tego sądu lub sędziów sądów okręgowych z obszaru 
właściwości sądu apelacyjnego: 

a) kolegium sądu apelacyjnego, 

b) prezes sądu apelacyjnego, 

c) Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych. 

c 
Art. 112 

§ 6 

 

 

 

Nowe 
pytanie 

Na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił 
się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego albo bez jego 
zezwolenia wydalił się z miejsca czynności przed jej 
zakończeniem można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 
000 zł. O nałożeniu kary pieniężnej rozstrzyga na wniosek 
rzecznika dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny przy sądzie 
apelacyjnym, w którego okręgu prowadzi się czynności. Na 
postanowienie sądu dyscyplinarnego w przedmiocie nałożenia 
kary pieniężnej zażalenie: 

a) nie przysługuje, 

b) przysługuje do sądu apelacyjnego, w którego okręgu prowadzi się 
czynności, 

c) przysługuje do Sądu Najwyższego w składzie jednego sędziego 
Izby Dyscyplinarnej. 

c 
Art. 
114a 



 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 

 

Pyt. 28 

Str. 975 

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego 
zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w 
dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, 
właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, co do 
zasady, żądać od gminy albo od władającego terenem 
zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana 
spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa 
państwa::  

a) wyłącznie odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,  

b) wyłącznie wykupienia nieruchomości lub jej części,  

c) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 
nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń może w tym 
wypadku nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 
właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
zamiennej.  

 
Art. 36 

ust. 1 i 2 

 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 

 

 

Pyt. 50 

Str. 988 

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa:  

a) mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółki 
przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w drodze 
umowy zawartej w formie aktu notarialnego,  

b) mogą być wnoszone jako wkład pieniężny (aport) do spółki przez 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w drodze decyzji 
administracyjnej,  

c) nie mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.  

a 
Art. 58 
ust. 1 

 
Prawo budowlane 

 

 

Pyt. 15 

Str. 1038 

Budowa kanalizacji kablowej: 

a) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga 
zgłoszenia,  

b) wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,  

c) wymaga pozwolenia na budowę, tylko w przypadkach określonych 
w ustawie.  

a 
Art. 29 
ust. 1 
pkt 10 

Pyt. 16 

Str. 1039 

Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych: 

a) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga 

a 
Art. 29 
ust. 1 
pkt 28 



zgłoszenia,  

b) wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,  

c) wymaga pozwolenia na budowę, tylko w przypadkach określonych 
w ustawie. 

Pyt. 17  

Str. 1039 

Pytania skreślone. 
 

Art. 30 
ust. 1 
pkt 3 

Pyt. 18 

Str. 1039 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 30 
ust. 1 
pkt 3a 

 

 

 Pyt. 19 

Str. 1039 

Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
dokonuje się organowi administracji architektoniczno- 
budowlanej. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem 
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ 
administracji architektoniczno-budowlanej w określonym w 
ustawie terminie może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do 
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ 
nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Termin ten wynosi:  

a) 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,  

b) 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,  

c) 90 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.  

b 
Art. 30 

ust. 1b i 
5 

 

 Pyt. 20 

Str. 1039 

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru 
zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości 
poniżej 8 m:  

a) nie wymaga pozwolenia,  

b) nie wymaga pozwolenia, jeżeli ich odległość od granicy działki jest 
nie mniejsza niż połowa wysokości,  

c) wymaga pozwolenia.  

b 
Art. 31 
ust. 1 
pkt 1 

  

 Pyt. 21 

Str. 1039 

Rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których 
nie jest wymagane pozwolenie na budowę:  

a) wymaga pozwolenia,  

b) nie wymaga pozwolenia, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,  

c) nie wymaga pozwolenia.  

b 
Art. 31 
ust. 1 
pkt 2 

 Pyt. 24  

Str. 1040 

Inwestor spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę może żądać wydania odrębnej decyzji o 
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 
projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas 

c 
Art. 34 
ust. 5 



w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż:  

a) 3 miesiące,  

b) 6 miesięcy,  

c) rok.  

 

 

 Pyt. 28 

Str. 1040 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o 
pozwoleniu na budowę jest:  

a) niedopuszczalne pod każdym względem,  

b) dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na 
budowę,  

c) dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę.  

c 
Art. 36a 
ust. 1 

  

 

 Pyt. 32 

Str. 1041 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie 
zgłoszenia budowy lub dokonanie zgłoszenia instalowania:  

a) organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór 
nad zgodnością realizacji budowy z projektem,  

b) wyłącznie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością 
realizacji budowy z projektem,  

c) wyłącznie organ nadzoru budowlanego.  

a 
Art. 41 
ust. 4 

 Pyt. 35 

Str. 1041 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 49 
ust. 3 

 Pyt. 37 

Str. 1041 

Pytanie skreślone. 
 

Art. 49b 
ust. 1 

 Pyt. 38 

Str. 1041 

Pytanie skreślone. 
 

art. 49b 
ust. 2 

 

 Pyt. 46 

Str. 1042 

Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej 
kontroli, sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi niezwłocznie po 
przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się 
organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie 
nadzoru budowlanego. Protokół ten przechowuje się przez:  

a) 4 lata,  

c 
Art. 59d 
ust. 1 i 2  



b) 10 lat,  

c) okres istnienia obiektu budowlanego.  

 


