
Egzaminy wstępne na 
aplikacje prawnicze. 
Testy, komentarze
Wydanie 7.

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

W
st

ęp
 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20526-egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze-testy-komentarze
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20526-egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze-testy-komentarze
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20526-egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze-testy-komentarze


XVII

Egzamin na aplikację prawniczą to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego 
prawnika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dotyczący w zasadzie każdej dziedziny 
prawa test jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi spotkacie się Państwo w pra-
cy zawodowej. Jest to przy tym egzamin, którego obszerność i szczegółowość sprawia, 
że proces przygotowań jest nie tylko niezwykle długi i żmudny, ale również wymaga 
odpowiedniego rozłożenia sił w czasie. Niezwykle ważny jest dlatego system przygoto-
wań. Nabywanie wiedzy w sposób nieuporządkowany powoduje bowiem, że trudno jest 
zapamiętać, czy nawet oddzielić poszczególne dziedziny prawa. Jako przykład można tu 
wskazać procedury, których kilka trzeba opanować. Najważniejsza jest oczywiście część 
cywilna, ale mamy jeszcze karną, administracyjną, wykroczeniową czy też postępowa-
nie przed sądami administracyjnymi. Wszystkie one, wywodząc się z jednego pnia, są 
do siebie niekiedy bliźniaczo podobne. Nie byłoby zatem rozsądne uczyć się wszystkich 
procedur jednocześnie, ponieważ taka nauka może nie przynieść pożądanych efektów. 

Książka, którą macie Państwo przed sobą, stanowi  kompendium wiedzy prawniczej, 
niezbędnej do pozytywnego złożenia egzaminu na aplikację. Wybraliśmy najczęstsze 
i najtrudniejsze zagadnienia z kilku ostatnich lat. Szczególny nacisk położyliśmy na od-
powiedzi pod testami, które szczegółowo rozwijają poruszone w pytaniu zagadnienia 
i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki. Książka nie wyczerpuje oczywiście cało-
ści materii egzaminacyjnej – taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Z pew-
nością może ona jednak stanowić klamrę spinającą i podsumowującą przygotowania. 

Na koniec należy jednak uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Otóż nic nie zastąpi lektury 
ustaw, stąd przede wszystkim na tej podstawie należy oprzeć proces przygotowań. Już 
Rzymianie stwierdzili, że ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów  – 
Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor i trudno się z tą paremią nie zgodzić. Sama litera 
prawa to jednak niekiedy zbyt mało i mając to na uwadze, zachęcam Państwa do lektury. 

Aktualizacje do września 2022 r. będą dostępne na stronie www.aktualizacje.beck.pl.

Adam Malinowski 
Warszawa, listopad 2021 r.
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