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WS T Ę P
Do egzaminu jeszcze sporo czasu? Może pół roku, a może 3 miesiące? 

Mówisz sobie, że zdążysz, najwyżej nie będziesz spać i jakoś to pójdzie. 
Zaczniesz ambitnie od nauki Konstytucji RP, przestudiujesz przepisy, zrobisz 
testy i pomyślisz sobie, że jakoś tego jeszcze dużo zostało. Powoli entuzjazm 
zacznie opadać, a ogrom materiału do przyswojenia zacznie Cię przera-
stać. Poczytasz informacje na forach, popatrzysz na oferty książek i testów, 
jeśli to Twoje pierwsze podejście do egzaminu, to nagle możesz poczuć się 
zagubiony i zdezorientowany. Czego się uczyć i skąd? Książki, testy w wersji 
papierowej czy online, wyciąg z aktów prawnych, streszczenia, czy pigułki, 
lub jakieś szersze opracowania? Może wreszcie kurs przygotowujący do 
egzaminu?

CO ROBIĆ?
Po pierwsze usiądź i spokojnie, i szczerze określ, ile masz czasu na na-

ukę. Zaznacz w kalendarzu poszczególne dni, godziny. Uwzględnij czas na 
rodzinę, znajomych, pracę i odpoczynek – to ważne. Nie odcinaj się od 
świata. 

Po drugie odpowiedz sobie na pytania, czego tak naprawdę musisz się 
nauczyć, a co już umiesz, co stosujesz w praktyce. Czy jesteś tegorocznym 
absolwentem, czy osobą, która pracuje już jako prawnik, albo miała długą 
przerwę od prawa? To bardzo ważne, ponieważ nauka przepisów, które 
znasz nie będzie tak czasochłonna, jak tych, których nie widziałeś na oczy 
od lat. Nie oznacza to oczywiście, że masz pominąć znane Ci akty, ponie-
waż nauka do testu to co innego niż praktyka stosowania prawa, ale na 
pewno będzie Ci łatwiej czytać przepisy, które już znasz.

Po trzecie określ, czy jesteś wzrokowcem, czy słuchowcem, to pozwo-
li na wybranie odpowiedniego sposobu nauki. Dla słuchowców świetne są 
kursy przygotowujące do egzaminu, dla wzrokowców tabele, schematy. Dla 
wszystkich jednak najlepszą metodą sprawdzenia się będzie rozwiązywa-
nie testów.

Po czwarte skorzystaj z naszych podpowiedzi i wskazówek do nauki 
zawartych w planerze, który trzymasz w rękach.
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JAK SIĘ UCZYĆ?
Planer został rozpisany na 3 miesiące nauki, na 4–5 godzin dziennie, 

6 dni w tygodniu. W ramach tego czasu podpowiadamy, co robić, które 
ustawy i opracowania czytać i jak sprawdzać swoją wiedzę. Niektóre usta-
wy zostały rozpisane na kilka dni, możesz uczyć się ich w tych dniach, np. Dni 
1–3. Tydzień 8, lub naprzemiennie z innymi dniami.

Na początek przeczytaj tekst ustawy lub jej fragment zadany na kon-
kretny dzień. Następnie zapoznaj się ze streszczeniem przepisów z książki 
A. Heliosz. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, sięgnij po wskazane ma-
teriały dodatkowe i poszerz swoją wiedzę. Sprawdź się rozwiązując testy 
z książek M. Stepaniuka lub na portalu testy-prawnicze.pl. Jeśli korzystasz 
z książek, zwróć szczególną uwagę na pytania, które pojawiły się na egza-
minach w latach ubiegłych (zaznaczone na szaro), często powtarzają się 
one w kolejnych latach.

Nie martw się, jeśli nie nadążasz z materiałem rozpisanym w planerze. 
Miej swoje własne tempo. 

Ostatni tydzień przed egzaminem poświęć na powtórki materiału, po-
patrz na pytania testowe z lat poprzednich, rozwiązuj testy w trybie egza-
minowym na portalu testy-prawnicze.pl. 

Pamiętaj – nie ucz się w piątek przed egzaminem, tylko odpocznij! 
Miej na uwadze, że w 2022 r. na egzaminie wstępnym na aplikacje 

adwokacką i radcowska wymagano znajomości 53 ustaw, to ponad 10 000 
przepisów, nie uwzględniając ich podziału na mniejsze jednostki redakcyj-
ne. Wszystkie je trzeba przynajmniej raz przeczytać, nauczyć się ich treści 
i jeszcze odpowiedzieć poprawnie na egzaminie na przynajmniej 100 py-
tań. Oczywiście wskażemy Ci, z których przepisów najczęściej padają py-
tania, a do których układający testy nigdy nie docierają, chociaż to ostanie 
może być zwodnicze – w 2022 r. po raz pierwszy od 2010 r. pojawiły się 
na egzaminie pytania z podziału i przekształcenia spółek, zatem nigdy nie 
mówimy nigdy. Jednak materiału jest bardzo dużo.
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