
Aktualizacja testów – aplikacja adwokacka i radcowska 
– stan prawny na 15.7.2021 r. 
 

Nr pyt. Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 
Testy z ustaw zawarte w książce, które nie są objęte wykazem aktów 
prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką/radcowską w 2021 
r.: 

1. Test z ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, 

2. Test z ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym, 

3. Test z ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

4. Test z ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 

5. Test z ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

 
Kodeks postępowania karnego 

 
 
 
 
 
 

Pyt. 275 
 

Str. 776 

Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące 

działalność telekomunikacyjną lub świadczące 

usługi drogą elektroniczną oraz dostawcy usług 

cyfrowych obowiązani są niezwłocznie zabezpieczyć, 

na żądanie sądu lub prokuratora zawarte w postano-

wieniu, dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach zawierających te dane na nośniku lub 

w systemie informatycznym. Dane te powinny być 

zabezpieczone na czas określony, nieprzekraczający 

jednak:  

a) 90 dni,  

b) 180 dni,  

c) 240 dni.  

a 
Art. 
218a 

 
 
 
 

Przedmiot poręczenia majątkowego: 

a) może pochodzić z przysporzenia na rzecz 

oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie 

c 
Art. 

266 § 
1a 



 
Nowe 

pytanie 

dokonanego na ten cel, 

b)  może pochodzić z przysporzenia na rzecz 

oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie 

dokonanego na ten cel, ale w wysokości nie wyższej niż 

100.000 zł, 

c) nie może pochodzić z przysporzenia na rzecz 

oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie 

dokonanego na ten cel.  

 
 
 

Nowe 
pytanie 

W postępowaniu przygotowawczym list żelazny 

może być wydany: 

a) wyłącznie na wniosek prokuratora, 

b) na wniosek prokuratora i przy braku sprzeciwu 

pokrzywdzonego, 

c) na wniosek prokuratora albo przy braku jego 

sprzeciwu. 

c 
Art. 

281 § 2 

 
 
 

Nowe 
pytanie 

Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie 

wydania listu żelaznego: 

a) jest obowiązkowy, 

b) jest obowiązkowy w sprawach o zbrodnie przeciwko 

zdrowiu i życiu, 

c) nie jest obowiązkowy. 

a 
Art. 

281 § 3 

 
 
 
 
 

Nowe 
pytanie 

Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe 

aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu 

tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z 

dniem: 

a) wydania postanowienia o wydaniu listu żelaznego, 

b) uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu 

żelaznego, 

c) stawienia się oskarżonego przed sądem w celu 

złożenia wyjaśnień.  

b 
Art. 

281 § 4 

 
 

W postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu 
a 

Art. 
282 § 3 



 
Nowe 

pytanie 

żelaznego: 

a) następuje na wniosek prokuratora, 

b) następuje z urzędu, 

c) nie jest możliwe. 

 
 
 
 

Nowe 
pytanie 

Wniosek o wydanie listu żelaznego: 

a) nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o zastosowanie 

wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, 

b) wstrzymuje rozpoznanie wniosku o zastosowanie 

wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, 

c) wstrzymuje rozpoznanie wniosku o zastosowanie 

wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, jeżeli 

prokurator się temu nie sprzeciwi. 

a 
Art. 
284a 

 
 
 
 

Pyt. 385  
 

Str. 788 

Jeżeli przewidywany zakres postępowania 

dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że przewód 

sądowy nie zostanie zamknięty na pierwszym 

terminie rozprawy, prezes sądu niezwłocznie 

wyznacza sędziego albo członków składu 

orzekającego, a przewodniczący składu 

orzekającego kieruje sprawę na posiedzenie 

wstępne. Posiedzenie wstępne: 

a) wyznacza się najpóźniej na 30 dni przez dniem, na 

który wyznaczono pierwszy termin rozprawy głównej, 

b) wyznacza się najpóźniej na 14 dni przez dniem, na 

który wyznaczono pierwszy termin rozprawy głównej, 

c) może zostać wyznaczone na ten sam dzień, na który 

wyznaczono pierwszy termin rozprawy głównej. 

c 
Art. 

349 § 1 

 

Pyt. 386 

Str. 788 

Udział prokuratora, obrońcy i pełnomocnika 

oskarżyciela posiłkowego w posiedzeniu wstępnym: 

a) nie jest obowiązkowy, 

b) jest obowiązkowy, a pozostałych stron i 

pokrzywdzonego – jeżeli przewodniczący tak zarządzi, 

b 
Art. 

349 § 3 



c) jest obowiązkowy, podobnie obowiązkowy jest udział 

pozostałych stron i pokrzywdzonego. 

 

 

 

 

 

Pyt. 387  

Str. 788 

W sprawach, w których wyznaczono posiedzenie 

wstępne, wnioski formalne dotyczące biegu 

postępowania, w tym dotyczące właściwości sądu, 

przekazania sprawy innemu sądowi, występowania 

okoliczności określonych w art. 17 § 1 KPK, 

przekazania sprawy prokuratorowi w celu 

uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, a także 

wnioski o wyłączenie sędziego powinny być złożone 

najpóźniej na tym posiedzeniu. Wnioski te, złożone 

po zakończeniu posiedzenia wstępnego: 

a) rozpoznaje się bez żadnych ograniczeń, o ile dotyczą 

prawa oskarżonego do obrony 

b) oddala się, chyba że wnioskodawca wykaże, iż 

okoliczności uzasadniające złożenie wniosku powstały 

albo stały się mu znane później, 

c) pozostawia się bez rozpoznania, chyba że 

wnioskodawca wykaże, iż okoliczności uzasadniające 

złożenie wniosku powstały albo stały się mu znane 

później. 

c 
Art. 

349 § 6 
i 7 

 
Kodeks wykroczeń 

 

 

 

 

 

Pyt. 62 

Str. 826 

Uiszczenie za skazanego lub ukaranego grzywny, 

świadczenia pieniężnego, kwotę pieniężną 

stanowiącą przedmiot przepadku, równowartość 

przepadku przedmiotów lub przedsiębiorstwa, kwotę 

pieniężną stanowiącą przedmiot przepadku korzyści 

majątkowej, równowartość przepadku korzyści 

majątkowej, nawiązkę, podlegającą zwrotowi korzyść 

majątkową stanowiącą kwotę pieniężną albo 

równowartość podlegającej zwrotowi korzyści 

majątkowej lub uiszcza odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie lub, a także ofiarowanie mu albo 

osobie dla niego najbliższej pieniędzy na ten cel jest:  

b 
Art. 57 
§ 1 pkt 

2 



a) zabronione pod karą aresztu lub grzywny,  

b) zabronione pod karą aresztu lub grzywny, o ile osoba 

dokonująca tych czynów nie jest osobą najbliższą dla 

skazanego lub ukaranego,  

c) dozwolone.  

 
Ustawa o samorządzie gminnym 

 

 

 

Pyt. 12 

Str. 978 

Młodzieżowej radzie gminy nadaje statut, określający 

w szczególności zasady działania młodzieżowej rady 

gminy, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz 

zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka 

młodzieżowej rady gminy: 

a) rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy, 

b) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

c) wojewoda. 

a 
Art. 5b 
ust. 10 

 
Ustawa o samorządzie powiatowym 

 
 
 
 
 
 
 

Nowe 
pytanie 

W sprawach dotyczących powiatu młodzieżowa rada 

powiatu może kierować zapytania lub wnioski w 

formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Starosta 

powiatu lub osoba przez niego wyznaczona są 

obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie 

później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia otrzymania uchwały, 

b) 60 dni od dnia otrzymania uchwały, 

c) 90 dni od dnia otrzymania uchwały. 

a 
Art. 3e 
ust. 7 

 
Ustawa o samorządzie województwa 

 
 
 

Sejmik województwa może wyrazić zgodę na 

utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa z 
b 

Art. 
10b 



 
Nowe 

pytanie 

własnej inicjatywy lub na wniosek m.in. zarządu 

województwa. Wniosek ten jest rozpatrywany przez 

sejmik województwa w terminie nie dłuższym niż: 

a) 30 dni od dnia jego złożenia, 

b) 3 miesiące od dnia jego złożenia, 

c) 6 miesięcy od dnia jego złożenia. 

ust. 2 i 
3 

 
 

Nowe 
pytanie 

Młodzieżowy sejmik województwa może posiadać: 

a) kuratora, 

b) doradcę, 

c) opiekuna. 

c 
Art. 
10b 
ust. 

 


