1. Występkiem jest czyn zagrożony:
a. grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą
ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności
przekraczającą miesiąc,
b. karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą,
c. tylko karą grzywny lub ograniczenia wolności,
d. grzywną od 10 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności przekraczającą
miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc,
2. Sąd wymierza karę za usiłowanie:
a. w granicach od 1 miesiąca pozbawienia wolności do 2/3 zagrożenia
przewidzianego za dane przestępstwo,
b. w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo,
c. poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za dane
przestępstwo,
d. w granicach zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo,
3. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu
ograniczona, sąd :
a.
b.
c.
d.

zawsze orzeka środek zabezpieczający,
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
zawsze odstępuje od wymierzenia kary,
orzeka tylko karę grzywny lub ograniczenia wolności,

4. Którą z poniższych kar mógł wymierzyć Sąd w sprawie o wykroczenie:
a. 3 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonaniu nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 60 godzin w stosunku
miesięcznym,
b. 1 miesiąca ograniczenia wolności polegającą na wykonaniu nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin w stosunku
miesięcznym,
c. 1 miesiąca ograniczenia wolności polegającą na potrąceniu 30% wynagrodzenia
za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd,
d. 3 dni aresztu,
5. Sąd zarządza (obligatoryjnie) wykonanie warunkowo zawieszonej kary
pozbawienia wolności, jeżeli skazany w okresie próby :
a. popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
b. popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
grzywny lub ograniczenia wolności,

c. popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
d. popełnił ponownie przestępstwo umyślne, bez względu na rodzaj orzeczonej
kary,
6. W razie skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary dozór kuratora jest obowiązkowy:
a.
b.
c.
d.

wobec
wobec
wobec
wobec

sprawcy popełniającego ponownie przestępstwo umyślne,
młodocianego sprawcy przestępstwa nieumyślnego,
młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego,
sprawcy przestępstwa prywatnoskargowego,

7. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa
inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się:
a. ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio,
jeżeli jest względniejsza dla sprawcy,
b. zawsze ustawę nową, tj. obowiązująca w czasie orzekania,
c. zawsze ustawę starą, tj. obowiązującą w czasie popełnienia czynu,
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna,
8. Oskarżonemu wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, jednak z
kary karnej wynika, iż w czasie popełnienia przestępstwa był skazany na
karę pozbawienia wolności. Czy Sąd w tej sytuacji:
a. nie może warunkowo zawiesić wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia
wolności,
b. może warunkowo zawiesić wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności,
jeżeli jednocześnie orzeka środek karny,
c. może warunkowo zawiesić wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności,
jeżeli jednocześnie orzeka środek karny lub zobowiązuje oskarżonego do
wykonania obowiązków z art. 72 § 1 kk np. informowania sądu lub kuratora o
przebiegu okresu próby,
d. może warunkowo zawiesić wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności,
jeżeli jednocześnie orzeka dozór kuratora sądowego;
9. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje:
a. z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od wykonania lub darowania kary albo od
przedawnienia jej wykonania:
b. z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od
przedawnienia jej wykonania ;
c. tylko na wniosek skazanego po uiszczeniu całości grzywny;
d. nie ulega zatarciu z mocy prawa;
10. W postępowaniu karnym nie odbiera się przyrzeczenia od świadka, jeżeli:

a.
b.
c.
d.

nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
jest jednocześnie oskarżycielem posiłkowym;
był prawomocnie skazany za fałszywe zeznanie lub oskarżenie;
ukończył 17 lat;

11. Przewodniczący (prezes sądu) przeprowadzając wstępną kontrolę aktu
oskarżenia uznał, że nie odpowiada on warunkom formalnym i wydał
zarządzenie o zwrocie aktu oskarżenia oskarżycielowi publicznemu w celu
usunięcia braku w terminie 7 dni. Oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na
wymienione zarządzenie. W tej sytuacji, co do zasady, który sąd i w jakim
składzie rozpozna zażalenie:
a. sąd właściwy do rozpoznania sprawy w składzie trzyosobowym,
b. sąd właściwy do rozpoznania sprawy w składzie jednoosobowym,
c. sąd odwoławczy nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy w składzie
trzyosobowym,
d. sąd odwoławczy nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy w składzie
jednoosobowym,
12. W czasie posiedzenia w przedmiocie wniosku prokuratora o warunkowe
umorzenie postępowania
oskarżony oświadczył, że sprzeciwia się
warunkowemu umorzeniu. Jaką decyzję podejmuje wówczas Sąd:
a.
b.
c.
d.

zwraca wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie,
odracza posiedzenie celem zajęcia stanowiska przez prokuratora,
wydaje wyrok warunkowo umarzający,
kieruje sprawę na rozprawę, a wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie
postępowania zastępuje akt oskarżenia,

13. Po rozpoczęciu przewodu sądowego oskarżony zmarł. W tej sytuacji Sąd:
a.
b.
c.
d.

wyrokiem umarza postępowanie karne,
postanowieniem umarza postępowanie karne,
zwraca akt oskarżenia oskarżycielowi publicznemu,
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna,

14. Do sądu wpłynął akt oskarżenia, a pokrzywdzonym w sprawie jest
małżonek sędziego, do którego referatu przydzielono sprawę: W tej
sytuacji:
a. akta przesyła się do sądu odwoławczego, który wyda postanowienie o
wyłączeniu sędziego,
b. przewodniczący wyda zarządzenie o wyłączeniu sędziego,
c. sędzia wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce
wstępuje kolejny sędzia,
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna,

15. Do jakiego momentu pokrzywdzony może złożyć wniosek o orzeczenie
obowiązku naprawienia szkody:
a. do wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora do sądu,
b. do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie
głównej,
c. do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie główne,
d. do zakończenia postępowania przed sądem odwoławczym,
16.

Sąd Rejonowy w Żywcu stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał
sprawę do Sądu Rejonowego w Rybniku. Tutejszy Sąd nie zgadza się z
postanowieniem o przekazaniu sprawy, uznając, iż właściwy do
rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Żywcu. W tej sytuacji tutejszy
Sąd:
a. zwróci akta Sądowi Rejonowemu w Żywcu,
b. wyda postanowienie o wszczęciu sporu i prześle akta do Sądu Okręgowego w
Gliwicach,
c. wyda postanowienie o wszczęciu sporu i prześle akta do Sądu Okręgowego w
Bielsku Białej,
d. wyda postanowienie o wszczęciu sporu i prześle akta do Sądu Najwyższego w
Warszawie,

17. Zażalenie na postanowienie zostało wniesione po upływie terminu. W tej
sytuacji:
a. prezes sadu pierwszej instancji odmówi przyjęcia środka odwoławczego,
b. sąd pierwszej instancji pozostawi zażalenie bez rozpoznania,
c. akta zostaną przesłane do sądu odwoławczego, a ten odmówi przyjęcia środka
odwoławczego,
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa,
e.
18. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego
lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty:

a. na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego
postanowienia w tym zakresie,
b. na czas nieprzekraczający 2 lat, licząc od dnia wydania pierwszego
postanowienia w tym zakresie,
c. na czas nieprzekraczający 5 lat, licząc od dnia wydania pierwszego
postanowienia w tym zakresie,
d. przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują żadnego terminu,
19. Egzekucja grzywny w wysokości przekraczającej 120 stawek dziennych
okazała się bezskuteczna. W tym przypadku:
a. referendarz sądowy zamieni grzywnę na pracę społecznie użyteczną,

b. referendarz sądowy zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności,
c. sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności;
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa;
20. W postępowaniu karnym wykonawczym, jeżeli ujawnią się nowe lub
poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w
każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie (art. 24 kkw).
Zmiana lub uchylenie postanowienia jest jednak niedopuszczalne:
a. na niekorzyść skazanego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia,
b. na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy,
c. na korzyść skazanego, bez względu na termin wydania orzeczenia,
d. gdy skazany odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym,
21. Przeciwnik nie stawił się na posiedzenie w przedmiocie zawezwania do próby
ugodowej, również pisemnie nie uznał wezwania, wzywający stawił się na
posiedzenie. Wzywajacy i przeciwnik zażądali kosztów postępowania
pojednawczego. Koszty zostaną przyznane:
a.
b.
c.
d.

wzywającemu,
przeciwnikowi,
nie zostaną przyznane żadnej ze stron,
postępowanie w zakresie kosztów zostanie umorzone,

22. Sąd wydał wyrok uwzględniający powództwo na podstawie wekslu, wyrok
ten:
a.
b.
c.
d.

może zostać opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności,
nie może zostać opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności,
musi zostać opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności,
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa,

23. Pozwany w trakcie procesu zbył rzecz objętą sporem, powód nie cofną
powództwa, w związku z tym sąd powinien:
a.
b.
c.
d.

umorzyć postępowanie,
oddalić powództwo,
kontynuować proces,
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa,

24. Pozwany w trakcie procesu spełnił żądanie pozwu, powód nie cofną
powództwa, obie strony wniosły o zasądzenie kosztów procesu, w związku z
tym sąd powinien:
a. umorzyć postępowanie i obciążyć powoda kosztami,

b. umorzyć postępowanie i obciążyć pozwanego,
c. oddalić powództwo i obciążyć powoda kosztami,
d. oddalić powództwo i obciążyć pozwanego kosztami,
25. Sąd wydał wyrok zaoczny, powód wyegzekwował roszczenie objęte
wyrokiem na podstawie rygoru natychmiastowej wykonalności, po
rozpoznaniu sprawy wskutek sprzeciwu pozwanego powództwo okazało się
słuszne, w związku z tym sąd powinien:
a.
b.
c.
d.

uwzględnić roszczenie,
oddalić powództwo,
umorzyć postępowanie,
zwrócić pozew,

26. Po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i po wpłynięciu
sprzeciwu powód cofnął pozew zrzekając się roszczenia, w związku z tym sąd
powinien:
a.
b.
c.
d.

uchylić nakaz zapłaty i umorzyć postępowanie,
umorzyć postępowanie,
oddalić powództwo i obciążyć powoda kosztami,
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa,

27. Powód wniósł pozew w postępowaniu upominawczym domagając się wydania
50 kg wapna palonego, przedstawiając zaakceptowany przez dłużnika
rachunek, w tej sytuacji sąd powinien:
a.
b.
c.
d.

wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
skierować sprawę do postępowania zwykłego,
zwrócić pozew,

28. Kto może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego:
a.
b.
c.
d.

przewodniczący składu sędziowskiego,
ławnik,
każda ze stron,
pełnomocnik pozwanego,

29. Czy przypozwany może nie przystąpić do strony sporu:
a.
b.
c.
d.

tak, jeżeli z wnioskiem o przypozwanie wystąpił powód,
tak, jeżeli z wnioskiem o przypozwanie wystąpił pozwany,
nie może, niezależnie od tego kto wystąpił z wnioskiem o przypozwanie,
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa,

30. Pozwany po otrzymaniu odpisu pozwu nie złożył odpowiedzi na pozew, w tej
sytuacji:

e.
f.
g.
h.

można wydać wyrok uwzględniający powództwo na posiedzeniu niejawnym,
można wydać wyrok zaoczny uwzględniający powództwo na posiedzeniu niejawnym,
należy wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa,

31. Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. sąd bada
skuteczności umocowania pełnomocnika do dokonania czynności prawnej
stanowiącej podstawę przejścia uprawnienia.
a.
b.
c.
d.

tak,
nie,
tak, o ile przy tej czynności występował pełnomocnik,
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa,

32. Sąd w postępowaniu cywilnym jest związany:
a. tylko wydanym w postępowaniu karnym prawomocnym wyrokiem skazującym co do
popełnienia przestępstwa,
b. każdym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym,
c. w ogóle nie jest związany wyrokami wydanymi w postępowaniu karnym,
d. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa,
33.
Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się
postępowania cywilnego:
a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu,
b. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu,
c. sąd odrzuca pozew,
d. sąd zarządza połączenie sprawy z tym innym postępowaniem,
34. Jeżeli pozwany obywatel polski mieszka w Niemczech to:
a.
b.
c.
d.

można wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
nie można wydać nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
można wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, ale z udziałem kuratora,
można wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, ale nie przez referendarza,

35. Do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu
jest obowiązany:
a.
b.
c.
d.

prezes sądu, w którym toczy się postępowanie,
naczelnik właściwego urzędu skarbowego,
właściwy miejscowo komornik sądowy,
prezes właściwego miejscowo sądu okręgowego,

36. W sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym
połączono w
pozwie kilka roszczeń wynikających z tej samej umowy; przewodniczący
powinien:

a.
b.
c.
d.

zarządzić zwrot pozwu stosując art. 1301 k.p.c.,
odrzucić pozew,
rozpoznać sprawę,
umorzyć postępowanie,

37. Przeciwnik nie stawił się na posiedzenie w przedmiocie zawezwania do próby
ugodowej, złożył jednak odpowiedź na wezwanie, w której nie uznał żądania
wzywającego; po wniesieniu pozwu w tej samej sprawie wzywający zażądał
kosztów postępowania pojednawczego, koszów postępowania pojednawczego
zażądał także przeciwnik:
a.
b.
c.
d.

zostaną przyznane wzywającemu,
zostaną przyznane przeciwnikowi,
zostaną wzywającemu lub przeciwnikowi stosownie do wyniku sprawy,
nie zostaną przyznane żadnej ze stron,

38. Wierzyciel wniósł o wydanie dalszego tytułu wykonawczego:
a. wniosek powinien zostać rozpoznany na posiedzeniu niejawnym,
b. wniosek powinien zostać rozpoznany na rozprawie,
c. wniosek powinien zostać rozpoznany na posiedzeniu niejawnym po doręczeniu odpisu
dłużnikowi i umożliwieniu mu zajęcia stanowiska,
d. wniosek powinien zostać rozpoznany przez sąd wyższej instancji,
39. Powódka zwolniona od kosztów sądowych, przegrała sprawę w całości.
Pozwana zażądała zwrotu kosztów procesu. Na koszty procesu złożyły się opłata
sądowa, wynagrodzenie pełnomocnika. Sąd:
a. zasądzi zwrot całych kosztów procesu od powódki na rzecz pozwanej,
b. zasądzi zwrot kosztów procesu od powódki na rzecz pozwanej, bez kosztów
sądowych,
c. zasądzi zwrot kosztów procesu od powódki na rzecz pozwanej, bez wynagrodzenia
pełnomocnika,
d. nie zasądzi zwrotu kosztów procesu w ogóle,
40. Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze w walucie polskie, złożenie do
depozytu może być dokonane:
e.
f.
g.
h.

po wydaniu zarządzenia tymczasowego
po uzyskaniu zezwolenia sądu
przed uzyskaniem zezwolenia sądu
po uzyskaniu zgody wierzyciela

41. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które
zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby, wygasa:

a.
b.
c.
d.

z upływem roku od zastosowania groźby,
z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał,
z upływem trzech lat od chwili, kiedy stan obawy ustał, ,
nie można w ogóle uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, które
zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby,

42.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe wynosi:

43.

a. dwa lata,
b. trzy lata,
c. pięć lat,
d. 1 rok,
Rachunku z zarządu, w odpowiednich terminach, może żądać:
a.
b.
c.
d.

44.

tylko jeden ze współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną,
tylko większość współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną,
każdy ze współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną,
żaden ze współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną nie może
tego żądać,

Do ochrony władania lokalem stosuje się:
a.
b.
c.
d.

stosuje się wprost przepisy o ochronie posiadania,
stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie posiadania,
nie stosuje się przepisów o ochronie posiadania,
stosuje się wprost przepisy o ochronie własności,

45.
Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi
przepisami:
a.
b.
c.
d.
46.

stosuje
stosuje
stosuje
stosuje

się
się
się
się

wprost przepisy o zleceniu,
odpowiednio przepisy o umowie agencyjnej,
odpowiednio przepisy o zleceniu,
odpowiednio przepisy o umowie o dzieło,

Jeżeli kilka osób dało zlecenie wspólnie:
a. każdy z nich ponosi odrębną odpowiedzialność,
b. ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarne,
c. ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest odpowiedzialnością in
solidum,
d. sposób odpowiedzialności przy zleceniu wspólnym nie jest określony.

47.

Roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się:

a.
b.
c.
d.

z
z
z
z

upływem
upływem
upływem
upływem

trzech lat,
dziesięciu lat,
roku,
dwóch lat,

48.
Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki, zgodnie z
Kodeksem cywilnym, przedawnia się:
a.
b.
c.
d.

z
z
z
z

upływem
upływem
upływem
upływem

roku od chwili, gdy przedmiot miał być wydany,
sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany,
trzech lat od chwili, gdy przedmiot miał być wydany,
dwóch lat od chwili, gdy przedmiot miał być wydany,

49. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku:
a.
b.
c.
d.
50.
się:

może być odwołane w każdym czasie,
może być odwołane w ciągu roku od jego złożenia,
może być odwołane w ciągu sześciu miesięcy od jego złożenia,
nie może być odwołane,

żeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy, należy mu
a. trzy czwarte wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym,
b. dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym,
c. trzy piąte wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym,
d. d połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym.

51. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni:
a.
b.
c.
d.

rozporządzeń odpłatnych,
rozporządzeń nieodpłatnych,
rozporządzeń odpłatnych i nieodpłatnych,
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa,

52.
Jeżeli do dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze
wieczystej, to dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy rozstrzygająca jest:
a. chwila dokonania rozporządzenia,
b. chwila złożenia wniosku o wpis,
c. chwila dokonania wpisu,

d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa,
53.
Po upływie jakiego terminu roszczenie o przeniesienie własności lub
użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomości może być wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub
wieczystego użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono wniosku o wpis
prawa, którego dotyczy roszczenie:
a.
b.
c.
d.

po
po
po
po

upływie dwóch lat od dnia wpisu w księdze wieczystej,
upływie trzech lat od dnia wpisu w księdze wieczystej,
upływie roku od dnia wpisu w księdze wieczystej,
upływie roku od dnia złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej,

54.
O pierwszeństwie prawa, którego ustanowienie było
roszczenia ujawnionego w księdze wieczystej, rozstrzyga:
a.
b.
c.
d.
55.

przedmiotem

chwila złożenia wniosku o wpis roszczenia,
chwila wpisu roszczenia,
chwila powstania roszczenia,
upływ okresu dwóch tygodni od wpisu roszczenia,

Zgoda na dokonanie wpisu prawa osobistego:
a.
b.
c.
d.

może być uzależniona tylko od warunku,
może być uzależniona tylko od terminu,
może być uzależniona od warunku lub terminu,
nie może być uzależniona od warunku lub terminu,

56.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia wniosku o
ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej:
a.
b.
c.
d.
57.

Akta księgi wieczystej może przeglądać:
a.
b.
c.
d.

58.

w terminie 14 dni od nabycia,
w terminie 7 dni od nabycia,
niezwłocznie,
nie ma takiego obowiązku,

każda osoba,
tylko notariusz,
osoba mająca interes faktyczny,
osoba mająca interes prawny,

Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta:
a. na piśmie bez rygoru nieważności – forma ad probationem,
b. wystarczy forma ustna,

c. na piśmie pod rygorem nieważności,
d. farma takiej umowy nie jest uregulowana,
59.
Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz
wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego:
a. w imieniu wierzycieli i na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte
zabezpieczeniem,
b. we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są
objęte zabezpieczeniem
c. w imieniu wierzycieli, lecz na swój rachunek,
d. we własnym imieniu i na swój rachunek,
60.
W razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy
prawnej hipoteka:
a.
b.
c.
d.

wygasa po upływie roku,
wygasa po upływie lat trzech,
wygasa po upływie lat dziesięciu,
w ogóle nie wygasa.

Kazus z zakresu postępowania cywilnego:
Nakazem zapłaty z dnia 29 lipca 2014 r. wydanym w elektronicznym
postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie nakazał
pozwanej zapłatę powódce kwoty 1.907,62 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami
procesu w kwocie 630 zł. Po stwierdzeniu skuteczności doręczenia nakazu zapłaty na
podstawie art. 139 § 1 k.p.c. została mu nadana klauzula wykonalności.
Postanowienie to zaskarżyła pozwana, zarzucając, że nakaz nie został doręczony pod
właściwy adres. Równolegle złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie
powództwa i zasądzenie kosztów postępowania w kwocie 617 zł. W konsekwencji
referendarz sądowy zarządził powtórne doręczenie nakazu zapłaty, a Sąd Rejonowy
uchylił postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. W
międzyczasie, w ramach toczącej się egzekucji sądowej, doszło do wyegzekwowania
na rzecz powódki należności stwierdzonej nakazem zapłaty i kosztów egzekucji.
W związku z zaspokojeniem dochodzonej należności powódka pismem
złożonym przed rozprawą cofnęła pozew i wniosła o zasądzenie na jej rzecz
pozostałych kosztów procesu. Pozwana nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu,
twierdząc, że wyegzekwowanie na rzecz powódki świadczenia pieniężnego nastąpiło
bezprawnie.
Proszą sporządzić projekt postanowienia z uzasadnieniem.

Kazus z zakresu prawa karnego wykonawczego:
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 6 grudnia 2014r. sygn. akt III K
808/14 Roman Świerszcz został skazany za czyn z art. 178 a § 1 kk m.in. na karę
grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki
na kwotę 20 złotych oraz zasadzono koszty postępowania w kwocie 340 złotych.
Wyrok uprawomocnił się 14 grudnia 2014 r.
Po wezwaniu skazanego do uiszczenia należności sądowych uiścił on jedynie
180 złotych tytułem grzywny. Sprawę skierowano do komornika sądowego, lecz
przeprowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
Akta zostały przedłożone Referendarzowi do decyzji wraz z postanowieniem o
bezskutecznej egzekucji komorniczej. Sąd nie posiada informacji czy skazany wyraża
zgodę na orzeczenie prac społecznie użytecznych.
Proszą sporządzić projekt postanowienia lub

zarządzenia, które w oparciu o

powyższy stan faktyczny powinien wydać referendarz sądowy.
Kazus z zakresu ksiąg wieczystych:
Jan Kowalski wniósł o wpisanie go jako właściciela w dziale II księgi wieczystej
Kw. nr 23 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku. Księga ta prowadzona jest
dla prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w Rybniku, przy ulicy
Wiosennej

14.

W

księdze

tej

jest

zapis,

że

właściciel

tego

lokalu

jest

współwłaścicielem 611/1000 części nieruchomości wspólnej opisanej w księdze
wieczystej Kw. Nr 48 Sądu Rejonowego w Rybniku i w częściach wspólnych budynku.
W księdze wieczystej Kw. nr 23 jako właściciel lokalu ujawniona jest Apolonia
Iksińska.
Do wniosku o wpis Jan Kowalski dołączył umowę sprzedaży zawartą w formie
aktu notarialnego. W umowie wskazano, że Apolonia Iksińska sprzedaje Janowi
Kowalskiemu prawo odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w Rybniku, przy ulicy
Wiosennej 14. W umowie nie ma mowy o tym, by z prawem odrębnej własności
lokalu związany był udział w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą Kw. Nr
48 bądź, by udział w nieruchomości wspólnej był również przedmiotem sprzedaży.
Czy opisana umowa sprzedaży, z uwagi na jej formę i treść, będzie
wystarczająca, aby sąd wieczystoksięgowy dokonał wpisu Jana Kowalskiego w dziale
II księgi wieczystej Kw. Nr 23? W uzasadnieniu orzeczenia proszę wskazać, na
podstawie jakich dokumentów może być dokonany wpis w księdze wieczystej oraz co
sąd bada rozpoznając wniosek o wpis.
Proszę sporządzić projekt orzeczenia sądu wieczystoksięgowego (z uzasadnieniem).

