
12. Test z ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064) 

 

Nr 

 

Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

1. 

 
Stanem cywilnym jest: 

a) sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana 

przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje orga-

nów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego, 

b) sytuacja faktyczna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana 

przez zdarzenia naturalne i prawne, stwierdzona w akcie urodzenia albo akcie małżeń-

stwa, 

c) sytuacja faktyczna lub prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, 

kształtowana przez zdarzenia prawne, stwierdzona w akcie stanu cywilnego. 

a 

 
art. 2 ust. 1 

 

2. 

 
Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie: 

a) aktów notarialnych, 

b) aktów stanu cywilnego, 

c) decyzji. 

b 

 
art. 2 ust. 2 

 

3. 

 
Aktem stanu cywilnego jest: 

a) wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią 

późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu, 

b) wyłącznie wpis o urodzeniu albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego, 

c) wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego; aktem stanu 

cywilnego nie jest treść późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność aktu 

stanu cywilnego. 

a 

 
art. 2 ust. 3 

 

4. 

 
Akt stanu cywilnego jest sporządzony z chwilą: 

a) dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego, 

b) złożenia wniosku o wpis urodzenia, małżeństwa albo zgonu w rejestrze stanu cywilnego, 

c) urodzenia, małżeństwa albo zgonu osoby. 

a 

 
art. 2 ust. 4 

 

5. 

 
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego do-

konuje się w formie: 

a) wyłącznie decyzji administracyjnej, 

b) wyłącznie czynności materialno-technicznej, 

c) decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. 

c 

 
art. 2 ust. 5 

 

6. 

 
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w for-

mie: 

a) czynności materialno-technicznej, 

b) decyzji administracyjnej, 

c) postanowienia. 

b 

 
art. 2 ust. 6 

 

7. 

 
Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich 

niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu: 

a) administracyjnym, 

b) przez kierownikiem USC, 

c) sądowym. 

c 

 
art. 3 
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8. 

 
Sądy przekazują urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń stanowią-

cych podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub mających wpływ na treść lub 

ważność aktu stanu cywilnego wraz z adnotacją o dacie uprawomocnienia się tych 

orzeczeń, w terminie: 

a) 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 

b) 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 

c) 21 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

a 

 
art. 4 ust. 1 

 

9. 

 
Organy administracji publicznej przekazują urzędom stanu cywilnego odpisy decyzji 

administracyjnych mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego w 

terminie: 

a) zawsze 7 dni od dnia, w którym decyzji stała się ostateczna, 

b) 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, z wyjątkiem decyzji administra-

cyjnych o zmianie imienia lub nazwiska, które są przekazywane w trybie ustawy z 

17.10.2008 r.  

o zmianie imienia i nazwiska, 

c) zawsze 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

b 

 
art. 4 ust. 2 

 

10. 

 
Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez: 

a) ministra właściwego do spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym, 

b) kierownika urzędu stanu cywilnego, 

c) ministra właściwego do spraw administracji. 

a 

 
art. 5 ust. 1 

 

11. 

 
Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje: 

a) wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego, 

b) referendarz sądowy, 

c) kierownik urzędu stanu cywilnego lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 

c 

 
art. 5 ust. 2 

 

12. 

 
Okręgiem rejestracji stanu cywilnego jest: 

a) gmina, 

b) powiat, 

c) województwo. 

a 

 
art. 6 ust. 2 

 

13. 

 
Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest: 

a) zawsze osoba mianowana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

c) osoba powołana przez radę gminy. 

b 

 
art. 6 ust. 3 

 

14. 

 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia zastępcę kierownika urzędu 

stanu cywilnego oraz może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu 

stanu cywilnego w okręgach liczących: 

a) poniżej 100 000 mieszkańców, 

b) powyżej 50 000 mieszkańców, 

c) poniżej 50 000 mieszkańców. 

c 

 
art. 6 ust. 4 

 

15. 

 
W okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent mia-

sta): 

a) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz może za-

trudnić zastępcę lub zastępców kierownika urzędu stanu cywilnego, 

b) nie zatrudnia innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego; może na-

tomiast zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika urzędu stanu cywilnego, 

a 

 
art. 6 ust. 5 
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c) może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz może 

zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika urzędu stanu cywilnego. 

16. 

 
Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe: 

a) nie może zostać zatrudniona na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz 

zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, 

b) nie może zostać zatrudniona na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz 

zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli było to przestępstwo umyślne, 

c) może zostać zatrudniona na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz za-

stępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. 

b 

 

art. 8 ust. 1 

pkt 2 

 

17. 

 
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dokonywane: 

a) przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego, 

b) wyłącznie przez kierownika urzędu stanu cywilnego, 

c) wyłącznie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

a 

 
art. 9 ust. 1 

 

18. 

 
Nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje: 

a) wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

b) właściwy miejscowo starosta, 

c) właściwy miejscowo wojewoda. 

c 

 

art. 11 ust. 1 

(egz. 2017 

komornicza) 

19. 

 
Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego jest: 

a) wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

b) starosta, 

c) wojewoda. 

c 

 
art. 11 ust. 2 

 

20. 

 
Nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego sprawuje: 

a) minister właściwy do spraw informatyzacji, 

b) minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

c) Prezes Rady Ministrów. 

b 

 
art. 11 ust. 3 

 

21. 

 
Urodzenie oraz małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze 

względu na: 

a) miejsce urodzenia albo zawarcia małżeństwa, 

b) miejsce zamieszkania dziecka albo małżonków, 

c) miejsce zamieszkania rodziców dziecka albo małżonków. 

a 

 
art. 13 ust. 1 

 

22. 

 
Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na: 

a) wyłącznie miejsce zgonu, 

b) wyłącznie miejsce znalezienia zwłok, 

c) miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 

c 

 
art. 13 ust. 2 

 

23. 

 
Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje: 

a) konsul, 

b) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków, 

c) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. 

c 

 
art. 13 ust. 3 

 

24. 

 
W przypadku stwierdzenia zgonu albo uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym 

zgon rejestruje: 

a 

 
art. 13 ust. 6 
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a) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy, 

b) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca stałego pobytu zmarłego, 

c) sąd. 

25. 

 
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu 

na: 

a) miejsce urodzenia dziecka, 

b) miejsce zamieszkania rodziców dziecka, 

c) miejsce zamieszkania dziecka. 

a 

 
art. 14 

 

26. 

 
Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego: 

a) właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków, 

b) wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, 

c) właściwym dla miejsca zamieszkania kobiety. 

b 

 
art. 15 ust. 1 

 

27. 

 
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na: 

a) wyłącznie miejsce zgonu, 

b) wyłącznie miejsce znalezienia zwłok, 

c) miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 

c 

 
art. 16 

 

28. 

 
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, 

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej: 

a) można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, 

b) zawsze można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, 

c) nie można dokonać. 

a 

 
art. 17 

 

29. 

 
Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze stanu cywilnego: 

a) oddzielnie dla każdego rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu, i odrębnie 

dla każdego roku kalendarzowego, 

b) łącznie dla wszystkich zdarzeń: urodzeń, małżeństw albo zgonów, ale odrębnie dla każ-

dego roku kalendarzowego, 

c) łącznie dla wszystkich zdarzeń: urodzeń, małżeństw albo zgonów i łącznie dla wszyst-

kich lat kalendarzowych. 

a 

 
art. 19 ust. 1 

 

30. 

 
W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się rejestr uznań, w którym gromadzi się m.in. 

informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed 

przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anoni-

mowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od 

anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka. Informacja podlega usunięciu z reje-

stru, jeżeli dziecko nie urodziło się w ciągu: 

a) roku od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę koniecznego do uzna-

nia ojcostwa, 

b) 2 lat od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę koniecznego do uzna-

nia ojcostwa, 

c) 3 lat od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę koniecznego do uzna-

nia ojcostwa. 

b 

 
art. 19 ust. 2a 

 

31. 

 
O nadanie numeru PESEL, który po nadaniu jest zamieszczany w rejestrze stanu 

cywilnego, występuje: 

a) kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, 

a 

 
art. 20 ust. 1 
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b) ojciec dziecka, 

c) kierownik urzędu stanu cywilnego, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, choćby 

nie sporządził aktu urodzenia. 

 

32. 

 
Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających 

prawdziwość zgłoszonych danych. W przypadku uznania tych dowodów za niewy-

starczające stan faktyczny ustala się w: 

a) postępowaniu sądowym, 

b) postępowaniu sprawdzającym, 

c) postępowaniu wyjaśniającym. 

c 

 
art. 22 

 

33. 

 
Informacje o okolicznościach i podstawie rejestracji urodzenia, małżeństwa albo zgo-

nu zamieszcza się w akcie stanu cywilnego jako: 

a) wzmiankę, 

b) adnotację, 

c) przypis uzupełniający. 

b 

 
art. 23 

 

34. 

 
Wpis wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego: 

a) dołącza się do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej, 

b) dołącza się do aktu stanu cywilnego w formie notatki, 

c) nie dołącza się do aktu stanu cywilnego. 

a 

 
art. 24 ust. 1 

 

35. 

 
Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby 

pełnoletniej: 

a) dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, z urzędu, 

b) dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim 

wnioskiem, 

c) nie dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby. 

b 

 
art. 24 ust. 3 

 

36. 

 
Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dokumenty 

złożone po sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do dołączenia 

wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę zamieszcze-

nia przypisku przy innych aktach stanu cywilnego stanowią: 

a) akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, 

b) akta główne stanu cywilnego, 

c) akta podstawowe. 

a 

 
art. 26 ust. 1 

 

37. 

 
W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego gromadzi się dokumenty, które: 

a) podlegają zwrotowi, 

b) podlegają zwrotowi, chyba że ustawa stanowi inaczej, 

c) nie podlegają zwrotowi; na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument 

stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii po-

świadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli 

wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. 

 

c 

 
art. 26 ust. 2 

 

38. 

 
Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego mogą być wydawane w for-

mie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego po-

świadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na 

żądanie: 

c 

 
art. 26 ust. 4 
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a) wyłącznie sądu lub prokuratora, 

b) sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes 

prawny lub faktyczny, 

c) sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes 

prawny. 

39. 

 
Akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu uro-

dzenia kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 

a) 80 lat, 

b) 100 lat, 

c) 150 lat. 

b 

 

art. 28 ust. 1 

pkt 1 

 

40. 

 
Akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczą-

ce aktu małżeństwa i aktu zgonu kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje 

przez okres: 

a) 80 lat, 

b) 100 lat, 

c) 150 lat. 

a 

 

art. 28 ust. 1 

pkt 2 

 

41. 

 
Powyższe okresy są liczone od: 

a) końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu cywilnego, 

b) sporządzenia aktu stanu cywilnego, 

c) daty zdarzenia będącego podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego. 

a 

 
art. 28 ust. 2 

 

42. 

 
Po upływie powyższych okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji 

stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwego archi-

wum państwowego w ciągu: 

a) roku, 

b) 2 lat, 

c) 3 lat. 

b 

 
art. 28 ust. 3 

 

43. 

 
Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w: 

a) akcie urodzenia, 

b) akcie małżeństwa, 

c) akcie zgonu. 

a 

 
art. 29 ust. 1 

 

44. 

 
Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia. Nazwiskiem jest 

nazwisko zamieszczone w: 

a) akcie urodzenia, 

b) wyłącznie w akcie małżeństwa, 

c) akcie małżeństwa lub akcie zgonu. 

c 

 
art. 29 ust. 1 

 

45. 

 
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się: 

a) wyłącznie z urzędu, 

b) wyłącznie z urzędu lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, 

c) z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, 

na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. 

c 

 
art. 35 ust. 3 

 

46. 

 
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której 

ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym 

interes prawny lub prokuratora, w formie: 

b 

 
art. 35 ust. 3 
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a) decyzji, 

b) czynności materialno-technicznej, 

c) postanowienia. 

47. 

 
Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, 

kierownik urzędu stanu cywilnego: 

a) powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka, 

b) nie powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka, 

c) może powiadomić o złożeniu wniosku drugiego małżonka, jeżeli uzna to za stosowne. 

a 

 
art. 35 ust. 5 

 

48. 

 
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której 

ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym 

interes prawny lub prokuratora, w formie: 

a) decyzji, 

b) czynności materialno-technicznej, 

c) postanowienia. 

b 

 
art. 37 ust. 3 

 

49. 

 
Jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu 

zgonu, uzupełnienia aktu zgonu dokonuje: 

a) kierownik urzędu stanu cywilnego w postępowaniu wyjaśniającym, na wniosek osoby 

zainteresowanej lub z urzędu, 

b) wójt (burmistrz, prezydent miasta) w postępowaniu administracyjnym, z urzędu, 

c) sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora 

c 

 
art. 38 

 

50. 

 
Unieważnienia aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej 

dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, 

prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli: 

a) akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie niezgodne ze stanem faktycznym lub 

stwierdzono uchybienia, które zmniejszają jego moc dowodową, 

b) akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie niezgodne ze stanem faktycznym – wyłącz-

nie, 

c) akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie niezgodne ze stanem faktycznym lub praw-

nym albo stwierdzono uchybienia, które zmniejszają jego moc prawną.  

a 

 
art. 39 ust. 1 

 

51. 

 
Ustalenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, 

jeżeli postanowił o sporządzeniu nowego aktu stanu cywilnego, albo na wniosek osoby 

zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, wyłącznie jeże-

li: 

a) unieważniony akt stanu cywilnego ma być zastąpiony nowym aktem, 

b) akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie może go sporządzić kie-

rownik urzędu stanu cywilnego, 

c) unieważniony akt stanu cywilnego ma być zastąpiony nowym aktem albo akt urodzenia 

lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie może go sporządzić kierownik urzędu 

stanu cywilnego. 

c 

 
art. 40 

 

52. 

 
Jeżeli wzmiankę dodatkową dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub 

błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowa-

nia funkcjonalności rejestru stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, któ-

ry sporządził wzmiankę dokonuje unieważnienia tej wzmianki: 

a) z urzędu, w formie czynności materialno-technicznej, 

a 

 
art. 41 ust. 1 
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b) na wniosek, w formie czynności materialno-technicznej, 

c) z urzędu lub na wniosek, w formie czynności materialno-technicznej. 

53. 

 
Unieważniony akt stanu cywilnego, co do zasady: 

a) podlega ujawnieniu i wydaje się z niego odpisy, 

b) podlega ujawnieniu, ale nie wydaje się z niego odpisów, 

c) nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. 

c 

 
art. 42 ust. 1 

 

54. 

 
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o 

zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczą-

cych wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenia są ważne 

przez okres: 

a) 3 miesięcy od daty ich sporządzenia, 

b) 6 miesięcy od daty ich sporządzenia, 

c) roku od daty ich sporządzenia. 

b 

 

art. 44  

ust. 1 i 4 

 

55. 

 
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do: 

a) wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, 

b) kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego, 

c) kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodaw-

cy. 

a 

 
art. 44 ust. 5 

 

56. 

 
Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości: 

a) nie jest wydawany, 

b) jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji zgonu, osobie zgłaszającej to zdarze-

nie, 

c) jest wydawany, na wniosek osoby zgłaszającej to zdarzenie. 

b 

 
art. 46 ust. 1 

 

57. 

 
Z aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości wydaje się tylko: 

a) odpisy zupełne, 

b) odpisy skrócone, 

c) odpisy zupełne lub odpisy skrócone. 

a 

 
art. 46 ust. 2 

 

58. 

 
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany po sporządzeniu aktu urodzenia 

albo aktu zgonu – osobie zgłaszającej zdarzenie oraz po sporządzeniu aktu małżeń-

stwa – osobom, które zawarły małżeństwo: 

a) na wniosek w jednym egzemplarzu, 

b) z urzędu w jednym egzemplarzu, 

c) z urzędu w dwóch egzemplarzach. 

b 

 
art. 47 ust. 1 

 

59. 

 
Co do zasady, z zastrzeżeniem art. 17 albo 58a, akt urodzenia sporządza się: 

a) w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, 

b) w ciągu 5 dni od zgłoszenia urodzenia dziecka, 

c) w ciągu tygodnia od zgłoszenia urodzenia dziecka. 

a 

 
art. 52 ust. 1 

 

60. 

 
Jeżeli dziecko urodziło się martwe: 

a) sporządza się akt urodzenia oraz akt zgonu, 

b) nie sporządza się aktu urodzenia, a sporządza się akt zgonu, 

c) nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko uro-

dziło się martwe. 

 

c 

 
art. 52 ust. 2 
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61. 

 
Akt urodzenia sporządza się na podstawie: 

a) zgłoszenia, 

b) karty urodzenia lub albo karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonu-

jący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia 

w formie dokumentu elektronicznego, 

c) odpowiedniego formularza składanego przez rodzica urodzonego dziecka wraz ze zgło-

szeniem. 

b 

 
art. 53 ust. 1 

 

62. 

 
Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do 

sporządzenia aktu urodzenia w terminie: 

a) 3 dni od dnia jej sporządzenia, 

b) 5 dni od dnia jej sporządzenia, 

c) tygodnia od dnia jej sporządzenia. 

a 

 
art. 54 ust. 1 

 

63. 

 
Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz infor-

mację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kie-

rownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie: 

a) 1 dnia od dnia jej sporządzenia, 

b) 3 dni od dnia jej sporządzenia, 

c) 5 dni od dnia jej sporządzenia. 

a 

 
art. 54 ust. 3 

 

64. 

 
Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w 

terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka: 

a) kartę martwego urodzenia przekazuje się w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, 

b) kartę martwego urodzenia przekazuje się w terminie 5 dni od dnia jej sporządzenia, 

c) karty martwego urodzenia nie przekazuje się 

c 

 
art. 54 ust. 3 

 

65. 

 
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie: 

a) 7 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, 

b) 14 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, 

c) 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. 

c 

 
art. 55 ust. 1 

 

66. 

 
W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje 

się w terminie: 

a) 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, 

b) 5 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, 

c) 7 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 

a 

 
art. 55 ust. 1 

 

67. 

 
Zgłoszenia urodzenia dokonują: 

a) wyłącznie matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; matka lub 

ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

c) matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; matka lub 

ojciec dziecka, którzy ukończyli 13 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

b 

 
art. 57 ust. 1 

 

68. 

 
Zgłoszenia urodzenia: 

a) można dokonać przez pełnomocnika, 

b) można dokonać przez pełnomocnika, za zgodą sądu opiekuńczego, 

c) nie można dokonać przez pełnomocnika. 

a 

 
art. 57 ust. 2 
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69. 

 
Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie: 

a) protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu 

cywilnego, 

b) notatki, 

c) formularza elektronicznego. 

a 

 
art. 57 ust. 3 

 

70. 

 
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch 

imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona: 

a) mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej, ale nie mogą mieć 

charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego, 

b) mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej i mogą mieć charakter 

ośmieszający,  

c) nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć 

charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. 

c 

 

art. 59 ust. 1 i 

2 

 

71. 

 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imie-

nia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub 

mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, 

kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i: 

a) wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natych-

miastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imie-

nia z urzędu, 

b) zwraca się do sądu opiekuńczego o wybranie imienia dla dziecka, 

c) odmawia sporządzenia aktu urodzenia. 

a 

 
art. 59 ust. 4 

 

72. 

 
Jeżeli nie stosuje się domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, dane 

ojca: 

a) nigdy nie są zamieszczane w akcie urodzenia, 

b) zamieszcza się w akcie urodzenia wyłącznie w razie uznania ojcostwa, 

c) zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia 

ojcostwa 

 

c 

 
art. 61 ust. 1 

 

73. 

 
Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców: 

a) nie jest sporządzany, 

b) sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, 

c) sporządza się na podstawie decyzji administracyjnej kierownika urzędu stanu cywilnego. 

b 

 
art. 62 ust. 1 

 

74. 

 
W przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki: 

a) zawsze sporządza się nowy akt urodzenia, 

b) sporządza się nowy akt urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowi, 

c) nie sporządza się nowego aktu urodzenia. 

b 

 
art. 67 ust. 1 

 

75. 

 
Jeżeli zaprzeczenie ojcostwa męża matki nastąpiło po śmierci dziecka, sąd: 

a) może postanowić o sporządzeniu nowego aktu zgonu, 

b) postanawia o sporządzeniu nowego aktu zgonu, 

c) nie może postanowić o sporządzeniu nowego aktu zgonu. 

a 

 
art. 67 ust. 2 

 

76. 

 
Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo 

przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w 

akcie urodzenia w terminie: 

b 

 

art. 70 ust. 1 

(egz. 2017 

komornicza) 
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a) 3 miesięcy od dnia jego sporządzenia, 

b) 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia, 

c) roku od dnia jego sporządzenia. 

77. 

 
W przypadku przysposobienia, na które rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym 

wyrazili zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego: 

a) sporządza się dla przysposobionego nowy akt urodzenia, 

b) sporządza się dla przysposobionego nowy akt urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy tak po-

stanowi, 

c) nie sporządza się dla przysposobionego nowego aktu urodzenia. 

a 

 
art. 71 ust. 1 

 

78. 

 
Jeżeli w wyniku przysposobienia sporządzono nowy akt urodzenia: 

a) dotychczasowy akt urodzenia podlega zniszczeniu, 

b) do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego, który podlega ujawnieniu na 

wniosek, dołącza się adnotację o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, 

c) do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego, który nie podlega ujawnieniu, 

dołącza się wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia 

c 

 
art. 73 ust. 1 

 

79. 

 
Dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia 

małżeństwa nie jest: 

a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu 

zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, 

b) odpis nieprawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, 

c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa. 

b 

 
art. 78 

 

80. 

 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

i zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 

zostały złożone w obecności duchownego, występuje, do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który przyjął zapewnienie, o przesłanie zapewnienia wraz z zezwoleniem na 

wstąpienie w związek małżeński w przypadkach wymaganych przez przepisy Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego w terminie: 

a) 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, 

b) 3 dni roboczych od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, 

c) 5 dni roboczych od dnia sporządzenia aktu małżeństwa. 

a 

 
art. 82 ust. 1 

 

81. 

 
W powyższym przypadku kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął zapewnie-

nie, przesyła je w terminie: 

a) 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wystąpienia, 

b) 3 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia, 

c) 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia. 

b 

 
art. 82 ust. 2 

 

82. 

 
Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie 

protokołu, który podpisują wyłącznie: 

a) osoby wstępujące w związek małżeński, 

b) osoby wstępujące w związek małżeński oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo 

konsul, 

c) osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cy-

wilnego albo konsul. 

c 

 
art. 84 ust. 2 

 

83. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywil- a art. 85  
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 nego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 

cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli 

wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej 

formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński. Na realizację tej czynności: 

a) nie przyznaje się dotacji celowej z budżetu państwa, 

b) przyznaje się dotację celową z budżetu państwa, 

c) przyznaje się dotację celową z budżetu państwa, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 ust. 5 i 9 

 

84. 

 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w zwią-

zek małżeński, sporządza akt małżeństwa: 

a) najpóźniej w następnym dniu roboczym, 

b) w ciągu 2 dni roboczych, 

c) w ciągu 3 dni roboczych. 

a 

 
art. 86 ust. 1 

 

85. 

 
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświad-

czeń o wstąpieniu w związek małżeński zawiadamia on pisemnie osoby, których od-

mowa dokonania czynności dotyczy. Osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć 

wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o roz-

strzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę 

dokonania czynności, w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

b) 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

c) 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

b 

 

art. 89  

ust. 1 i 2 

 

86. 

 
Co do zasady akt zgonu sporządza się: 

a) w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, 

b) najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dokonania zgłoszenia, 

c) w ciągu 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia. 

a 

 
art. 92 ust. 1 

 

87. 

 
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty 

zgonu w terminie: 

a) 3 dni od dnia jej sporządzenia, 

b) 5 dni od dnia jej sporządzenia, 

c) 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

a 

 
art. 93 ust. 1 

 

88. 

 
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty 

zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek cho-

roby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu: 

a) 24 godzin od zgonu, 

b) 48 godzin od zgonu, 

c) 72 godzin od zgonu. 

a 

 
art. 93 ust. 1 

 

89. 

 
W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności material-

no-technicznej,  rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, 

zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest pro-

wadzona rejestracja stanu cywilnego wyłącznie: 

a) z urzędu, 

b) na wniosek, 

c 

 
art. 99 ust. 1 
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c) na wniosek lub z urzędu. 

90. 

 
Konsul przekazuje protokół rejestracji urodzenia lub zgonu wybranemu przez wnio-

skodawcę kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt urodzenia lub 

akt zgonu, z adnotacją o rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza grani-

cami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane. Konsul czyni to: 

a) niezwłocznie, 

b) w ciągu 3 dni, 

c) w ciągu 5 dni. 

a 

 
art. 101 

 

 


