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Drogi Czytelniku!
Oddajemy do Twoich rąk 14 wydanie opracowania, które stworzone zostało w celu ułatwienia kandydatom na aplikację adwokacką nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci
chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji. Warto podkreślić, że jej
forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone
do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczone
do powtarzania materiału niezbędnego do opanowania przez kandydatów na aplikantów w znakomitej większości pomijają niezmiernie istotny aspekt egzaminów aplikacyjnych, tj. fakt, że są to testy prawie w całości
sprawdzające znajomość konkretnych przepisów prawnych. Zadania testowe bardzo często tworzone są na
nich wręcz poprzez zamianę artykułu ustawy na pytanie. Taki sposób sprawdzania wiedzy powoduje zaś, że
niezmiernie trudne jest opanowanie jej na podstawie klasycznych podręczników akademickich. Osoby, które
nie stosują poszczególnych ustaw w codziennej praktyce zawodowej, mogą mieć trudności w ich pamięciowym opanowaniu, zwłaszcza że zakres materiału niezbędnego do opanowania jest wyjątkowo szeroki.
Przyjęte przez Ustawodawcę założenia, zgodnie z którymi egzamin na aplikację adwokacką jest testem
jednokrotnego wyboru, sprawdzającym wiedzę z konkretnych aktów prawnych sprawiają, iż problemem
może być określenie przez kandydata na aplikanta momentu, w którym opanował on wymaganą wiedzę
w stopniu dostatecznym. Jest to kwestia ważna o tyle, że wobec ogromu wiedzy, jaką trzeba przyswoić przed
przystąpieniem do egzaminu, praktycznie niemożliwe staje się powracanie do partii materiału, który został
opanowany wcześniej. Dlatego właśnie przed przystąpieniem do nauki następnej partii materiału należy mieć
pewność, że część opanowana wcześniej została zapamiętana i utrwalona. Sposobem na stwierdzenie tego bez
możliwości popełnienia omyłki jest rozwiązanie testu, który w sposób obiektywny wykaże, czy osoba ucząca
się może rozpocząć powtarzanie następnej partii materiału, bowiem opanowała w sposób zadowalający materiał z partii wcześniejszej. Oczywiste jest, że w takim wypadku pojawia się problem stwierdzenia, w którym
momencie można mieć pewność, że ustawa nie ma już przed przyszłym aplikantem tajemnic. Test stworzony
przez przetworzenie na pytanie testowe każdego artykułu (a nawet ustępu) ustawy wydaje się w tym wypadku
rozwiązaniem optymalnym.
Tak właśnie powstało niniejsze opracowanie. Jest to zestaw testów z ustaw, których opanowanie jest
niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką – wraz z podstawą prawną i właściwą odpowiedzią
podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób
opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Warto przy tym pamiętać, że w naturalnym odruchu uczący stara się na ogół
znaleźć w ustawie rzeczy „ważniejsze” i „mniej ważne”, takie, które „na pewno mogą znaleźć się w teście” i takie,
których „na pewno w teście nie będzie”. Niestety, twórcy testów egzaminacyjnych mogą mieć inny pogląd
na temat tego, co warto w teście umieścić. W ostatecznym rozrachunku może się w związku z tym okazać, iż
kilka pytań z partii materiału, która wydawała się „mniej ważna”, może zadecydować o osiągnięciu minimalnej
liczby punktów i ostatecznym sukcesie.
Opracowanie, które przekazujemy do rąk Czytelnika, zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których
znajomość jest niezbędna dla osób zdających egzaminy na aplikacje. Testy zostały przygotowane na podstawie wykazu publikowanego corocznie przez Ministra Sprawiedliwości. Ponieważ wykaz ten podawany jest
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nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, to najprawdopodobniej będzie obejmował nieznacznie inny zestaw ustaw, niż opracowany w niniejszej książce. Długość cyklu wydawniczego uniemożliwia
oczekiwanie na wykaz obowiązujący na egzaminie w roku 2022, siłą rzeczy więc niniejsza pozycja bazuje na
wykazie aktów prawnych, który obowiązywał na egzaminach w roku 2021. Jednak brakujące testy zostaną
zamieszczone na stronie www.aktualizacje.beck.pl.
Drogi Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejsze opracowanie pragnę podkreślić, iż jest to jedynie
pomoc naukowa, która powinna pomóc Ci w utrwaleniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na aplikację adwokacką. Egzaminy na aplikacje sprawdzają całokształt wiedzy nabytej przez przyszłych aplikantów
w trakcie studiów prawniczych i nawet najobszerniejsze opracowanie nie może zawierać całego materiału,
którego znajomość jest na nich wymagana. Niemniej można z całą pewnością stwierdzić, iż jest to pomoc
kompleksowa, znakomicie ułatwiająca naukę do egzaminu. Ostateczny sukces w jego trakcie zależy tylko od
Ciebie i Twojej wytrwałości w nauce. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu stanowią niezbędną podstawę
– ze swej strony zaś zapewniam, że za konieczną na każdym egzaminie dozę szczęścia będę trzymał za Ciebie
kciuki. Powodzenia!
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