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1. Zgodnie z kodeksem karnym zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności na czas:
a) nie krótszy od 5 lat,
b) nie krótszy od 8 lat,
c) nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą
2. Zgodnie z kodeksem karnym działaniem w obronie koniecznej jest:
a) uchylanie bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru
chronionemu prawem,
b) uchylanie bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru
chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć a
dobro poświecone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego,
c) odpieranie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro
chronione prawem
3. Zgodnie z kodeksem karnym karę grzywny wymierza się:
a) kwotowo
b) w stawkach dziennych
c) kwotowo lub w stawkach dziennych
4. Zgodnie z kodeksem karnym zamiast kary pozbawienia wolności można orzec
karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, jeżeli ustawa przewiduje
zagrożenie karą pozbawienia wolności:
a) nieprzekraczającą 8 lat,
b) nieprzekraczającą 5 lat,
c) nieprzekraczającą 3 lat
5. Zgodnie z kodeksem karnym obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem jest:
a) środkiem karnym
b) środkiem kompensacyjnym
c) karą
6. Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje:
a) wszelkie imprezy masowe organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) tylko mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub
sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wszelkie imprezy masowe organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub
sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. Zgodnie z kodeksem karnym zaliczając na poczet orzeczonej kary ograniczenia
wolności przyjmuje się, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w
sprawie jest równy:
a) jednemu dniowi kary ograniczenia wolności,
b) dwóm dniom kary ograniczenia wolności
c) trzem dniom kary ograniczenia wolności

8. Zgodnie z kodeksem karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne
wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego:
a) tylko karą grzywny
b) karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat
c) karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat
9. Zgodnie z kodeksem karnym z chwilą zatarcia skazania wpis o skazaniu:
a) usuwa się z rejestru skazanych z urzędu
b) usuwa się z rejestru skazanych tylko na wniosek
c) nigdy nie podlega usunięciu
10. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego złożony wniosek o ściganie
przestępstwa:
a) nie może być cofnięty
b) może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora a w
postępowaniu sądowym za zgodą sądu, do rozpoczęcia przewodu sądowego na
pierwszej rozprawie głównej,
c) może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym bez zgody prokuratora a w
postępowaniu sądowym za zgodą sądu, aż do zamknięcia przewodu sądowego
11. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, jeżeli przestępstwo popełniono w
okręgu kilku sądów, miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd w
którego okręgu:
a) ujawniono przestępstwo
b) ujęto sprawcę
c) najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze
12. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżony może mieć jednocześnie:
a) tylko jednego obrońcę
b) nie więcej niż trzech obrońców
c) nie więcej niż dwóch obrońców
13. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego rozprawa dotycząca sprawy o
pomówienie odbywa się:
a) jawnie z mocy ustawy
b) jawnie z mocy ustawy ale niejawnie na wniosek pokrzywdzonego
c) niejawnie z mocy ustawy
14. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżony, któremu zarzucono
przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności
może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej
kary:
a) do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na
rozprawie głównej
b) do chwili zakończenia przesłuchania pokrzywdzonego
c) do chwili zamknięcia przewodu sądowego
15. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego sąd:
a) może wznowić przewód sądowy do siedmiu dni od ogłoszenia wyroku
b) może wznowić przewód sądowy do czasu ogłoszenia wyroku
c) nigdy nie może wznowić przewodu sądowego

16. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego na zarządzenie prezesa odmawiające
przyjęcia wniosku o uzasadnienie wyroku przysługuje:
a) apelacja
b) skarga
c) zażalenie
17. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego apelacja od wyroku sądu
okręgowego, jeżeli nie pochodzi od prokuratora:
a) może być sporządzona i podpisana przez oskarżonego
b) może być sporządzona przez adwokata i podpisana przez oskarżonego
c) powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego
18. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego prośbę o ułaskawienie może wnieść:
a) tylko skazany
b) osoba uprawniona do składania środków odwoławczych na korzyść skazanego
c) skazany, osoba uprawniona do składania środków odwoławczych na korzyść
skazanego, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony,
rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu
19. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego i bez zrzeczenia się
roszczenia:
a) do momentu otrzymania przez powoda zawiadomienia o terminie rozprawy,
b) aż do rozpoczęcia rozprawy,
c) aż do wydania wyroku,
20. Sąd odrzuci pozew:
a) jeżeli powód nie wskazał adresu pozwanego,
b) jeżeli pozwany zmarł po wniesieniu pozwu,
c) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna,
21. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej
wykonalności, jeżeli:
a) pozwany nie uznaje roszczenia,
b) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny,
c) w każdej sprawie, w której Sąd orzeka opuszczenie przez pozwanego lokalu
mieszkalnego,
22. Od wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje prawo wniesienia:
a) apelacji,
b) zażalenia,
c) sprzeciwu od wyroku zaocznego,
23. W przypadku, gdy okaże się, że pozwany zmarł przed wniesieniem pozwu, Sąd:
a) zawiesza postępowanie,
b) odrzuca pozew,
c) umarza postępowanie,
24. W przypadku, gdy okaże się, że pozwany zmarł po wniesieniu pozwu, Sąd:
a) zawiesza postępowanie,
b) odrzuca pozew,
c) umarza postępowanie,
25. Nieusunięcie przez stronę braków formalnych pozwu powoduje:
a) umorzenie postępowania,
b) zwrot pozwu,
c) odrzucenie pozwu,
26. Zażalenie przysługuje na postanowienie o:
a) zawieszeniu postępowania,
b) ustanowieniu pełnomocnika z urzędu,

c) podjęciu zawieszonego postępowania,
27. Podstawą egzekucji jest:
a) tytuł egzekucyjny,
b) tytuł wykonawczy,
c) zarówno tytuł wykonawczy, jak i tytuł egzekucyjny.
28. Wierzytelność przedawniona:
a) może być potrącona bez ograniczeń,
b) może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe,
przedawnienie jeszcze nie nastąpiło,
c) nie może być potrącona,
29. Ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi:
a) dwa lata,
b) trzy lata,
c) 1 rok,
30. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które
zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, wygasa:
a) z upływem roku od wykrycia błędu,
b) z upływem sześciu miesięcy od wykrycia błędu,
c) nie można w ogóle uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, które
zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu,
31. Do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną obowiązany jest/obowiązani są:
a) tylko współwłaściciele większościowi,
b) każdy ze współwłaścicieli,
c) żaden ze współwłaścicieli nie ma takiego obowiązku,
32. Użytkowanie wygasa:
a) wskutek niewykonywania przez lat dziesięć,
b) b)wskutek niewykonywania przez lat pięć,
c) wskutek niewykonywania przez lat dwadzieścia,
33. Termin zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza, który uzyskał posiadanie w
złej wierze, wynosi:
a) po upływie lat trzydziestu,
b) po upływie lat dwudziestu,
c) nie może nabyć nieruchomości przez zasiedzenie ten, kto uzyskał posiadanie w
złej wierze,
34. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone:
a) w ciągu roku od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego
powołania,
b) w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule
swego powołania,
c) w każdym czasie, bez ograniczenia terminem,
35. Spadek otwiera się:
a) z chwilą śmierci spadkodawcy,
b) z chwilą dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy,
c) z chwilą dokonania stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia aktu
poświadczenia dziedziczenia,
36. Uprawnionymi do zachowku są:
a) tylko zstępni spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy,
b) zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku
z ustawy,
c) tylko rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.
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Praca pisemna

Zadanie nr 1
W dniu 20 stycznia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wpłynął prywatny akt
oskarżenia wniesiony przez oskarżycielkę prywatną Krystynę B. przeciwko jej konkubentowi
Olafowi Z. o czyn z art. 217§1 kk polegający na tym, że w dniu 1 stycznia 2016 roku po powrocie z
zabawy sylwestrowej spoliczkował ją w ten sposób, iż uderzył ją jednokrotnie otwartą dłonią w twarz.
Z uzasadnienia prywatnego aktu oskarżenia wynikało, że zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu stron
w Tarnowskich Górach. Oskarżycielka prywatna zaznaczyła, że od dnia 10 stycznia 2017 roku nie jest
już w konkubinacie z oskarżonym, bowiem tego dnia wyprowadził się od niej do innej kobiety.
Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia sądu.

Zadanie nr 2
Wyrokiem z dnia 20 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał oskarżonego Jakuba
G. za winnego tego, że w okresie od 11 października 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku działając w
krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał zaboru w celu
przywłaszczenia energii elektrycznej z pominięciem układu pomiarowego o łącznej wartości 398
złotych na szkodę pokrzywdzonego Tauoron S.A., tj. za winnego czynu z art. 278§1 i § 5 kk i za czyn
ten na mocy art. 278§1 i §5 kk wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, którą
warunkowo zawiesił na okres próby 1 roku. Nadto na mocy art. 72§2 kk zobowiązał oskarżonego do
naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 398 złotych w terminie 3
miesięcy od uprawomocnienia się wyroku oraz obciążył oskarżonego kosztami postępowania.
Powyższy wyrok w ustawowym terminie zaskarżył obrońca oskarżonego podnosząc w apelacji zarzut
naruszenia prawa materialnego poprzez niezasadne przyjęcie, iż czyn stanowił przestępstwo z art.
278§1 i 5 kk, podczas gdy z uwagi na wartość skradzionej energii elektrycznej, która była niższa niż
500 złotych czyn ten powinien być zakwalifikowany jako wykroczenie z art. 119§1 kw.
Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia sądu odwoławczego (bez rozstrzygania o kosztach)
wraz z krótkim uzasadnieniem.

Zadanie nr 3
Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie wystąpiła do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie
przeciwko Karolinie Rakoczy z pozwem o zapłatę kwoty 488,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia 14 września 2016 roku do dnia zapłaty. Powódka wniosła również o zasądzenie od pozwanej na
jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do Sądu Rejonowego w
Rybniku.
Zarządzeniem z dnia 02 listopada 2016 roku Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu
Rejonowego w Rybniku wezwano powódkę - do rąk jej profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy
prawnego – o usunięcie braków formalnych pozwu poprzez dołączenie pełnomocnictwa i wykazania
sposobu reprezentacji strony powodowej w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania
pod rygorem umorzenia postępowania.
Odpis zarządzenia został doręczony powódce – jej pełnomocnikowi w dniu 23 listopada 2016 roku.
Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 09 grudnia 2016 roku powódka – jej pełnomocnik,
cofnęła pozew bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniosła o zwrot uiszczonej opłaty sądowej od
pozwu. Do pisma dołączony został przy tym, odpis pełnomocnictwa prawidłowo poświadczony przez
działającego w sprawie w imieniu powódki pełnomocnika oraz odpis z krajowego rejestru
przedsiębiorców, z którego wynikało, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osoby uprawnione
do działania w imieniu powódki.
Proszę sporządzić projekt orzeczenia.

Zadanie nr 4
Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2017 roku Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie działając przez
profesjonalnego pełnomocnika wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rybniku o nadanie klauzuli
wykonalności tytułowi wykonawczemu w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego 3347/05/A z dnia
05 sierpnia 2005 roku, któremu Sąd Rejonowy w Rybniku nadał klauzulę wykonalności
postanowieniem z dnia 20 września 2005 roku o sygn. akt II Co 2325/05, uwzględniającej przejście
uprawnienia z Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na jej rzecz w trybie art. 788 § 1 k.p.c. Do
wniosku wnioskodawczyni dołączyła odpis pełnomocnictwa dla reprezentującego ją profesjonalnego
pełnomocnika, a także odpis z krajowego rejestru przedsiębiorców z którego wynikało, że
pełnomocnictwo zostało podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu wnioskodawczyni
oraz, że nastąpiło połączenie Alior Banku Spółki Akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. przez
przeniesienie całego majątku Banku BPH Spółki Akcyjnej na Alior Bank Spółkę Akcyjną na
podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Bank BPH Spółki Akcyjnej oraz uchwały
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej. Do wniosku wnioskodawczyni
dołączyła również tytuł wykonawczy j.w.
Proszę sporządzić projekt orzeczenia.

