KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W RYBNIKU
TEST
25.11.2020 R.
1. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się w wieku:
a) 18 lat;
b) 17 lat;
c) 13 lat;
2. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych jest:
a) bezskuteczna;
b) nieważna;
c) ważna;
3. Źródłem solidarności zobowiązania może być:
a) ustawa lub orzeczenie sadowe;
b) czynność prawna lub orzeczenie sądowe;
c) ustawa lub czynność prawna;
4. Jeżeli właścicielem nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie
jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż:
a) z upływem 6 miesięcy od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
b) z upływem roku od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
c) z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
5. Uprawnienie do uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które
zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu wygasa:
a) po upływie roku od czynności prawnej;
b) po upływie dwóch lat od wykrycia błędu;
c) po upływie roku od wykrycia błędu;
6. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za
pomocą sił przyrody, kierowcy mogą wzajemnie żądać naprawienia
poniesionych szkód na zasadzie:
a) ryzyka;
b) winy;
c) słuszności;
7. Termin przedawnienia dla roszczeń okresowych wynosi:
a) 2 lata;
b) 3 lata;
c) 6 lat;

8. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli
posiada nieruchomość nieprzerwanie, przy złej wierze, od lat:
a) 20;
b) 30;
c) 10;
9. Posiadacz ruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli
posiada ruchomość nieprzerwanie, jako samoistny posiadacz, przy złej wierze:
a) po upływie 3 lat;
b) po upływie 10 lat;
c) nigdy nie nabywa prawa własności;
10. Dzierżyciel rzeczy to ten, kto faktycznie nią włada:
a) jako posiadasz samoistny;
b) za kogo innego;
c) jako prekarzysta;
11. Zrzeczenie się dziedziczenia to:
a) umowa między spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą;
b) umowa między spadkobiercami;
c) jednostronne oświadczenie woli spadkobiercy ustawowego przed otwarciem
spadku;
12. Roszczenie negatoryjne to:
a) żądanie wydania rzeczy;
b) żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń;
c) żądanie odszkodowania za utraconą rzecz;
13. Wydanie wyroku częściowego jest możliwe, jeżeli:
a) sąd uznaje roszczenie za usprawiedliwione co do zasady;
b) zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia kwestii wstępnej;
c) do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu;
14. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe,
których wartość przedmiotu sporu przewyższa:
a) 50 000 zł;
b) 75 000 zł;
c) 100 000 zł;
15. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
a) na zgodny wniosek stron;
b) w razie śmierci strony;
c) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy
postępowania cywilnego;
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16. Według k.p.c., spóźniony wniosek o przywrócenie terminu prawa
procesowego sąd:
a) oddala;
b) zwraca;
c) odrzuca;
17. Tytuł wykonawczy według k.p.c. to:
a) tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności;
b) tytuł egzekucyjny;
c) umowa stron;
18. Zgodnie z przepisami k.p.c. grzywnę na świadka za nieusprawiedliwione
niestawiennictwo można wymierzyć w kwocie do:
a) 3 tysięcy;
b) 5 tysięcy;
c) 10 tysięcy;
19. Strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku w terminie:
a) tygodnia od ogłoszenia wyroku;
b) trzech tygodni od ogłoszenia wyroku;
c) dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku;
20. Od wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje środek odwoławczy w
postaci:
a) apelacji;
b) sprzeciwu;
c) zarzutów;
21. Na orzeczenie wydane przez referendarza sądowego przysługuje:
a) skarga do sądu rejonowego;
b) skarga do sądu okręgowego;
c) zażalenie do sądu rejonowego;
22. W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli
wartość przedmiotu sporu nie przekracza:
a) dziesięciu tysięcy złotych;
b) trzydziestu tysięcy złotych;
c) dwudziestu tysięcy złotych;
23. Zażalenie – według k.p.c. - nie przysługuje na postanowienie sądu
pierwszej instancji, którego przedmiotem jest:
a) przekazanie sprawy sądowi wyższemu;
b) przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu;
c) przekazanie sprawy sądowi niższemu;
24. Kilku pozwanych odpowiadających za szkodę wyrządzoną powodowi
czynem niedozwolonym związanych jest w procesie współuczestnictwem:
a) koniecznym;
b) formalnym;
c) materialnym;

25. Zgodnie z kodeksem karnym:
a) przygotowanie jest zawsze karalne
b) przygotowanie nie jest karalne wobec sprawcy młodocianego
c) przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi
26. Skazując za przestępstwo z art. 190a § 1 kk:
a) można odstąpić od wymierzenia kary
b) nie można odstąpić od wymierzenia kary
c) obligatoryjnie wymierza się karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia wykonania
27. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności
nieprzekraczającą 8 lat:
a) dozór kuratora jest obligatoryjny
b) obligatoryjnie wymierza się bezwzględną karę pozbawiania wolności
c) można zamiast tej kary orzec grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych albo
karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy
28. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne:
a) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 1 roku, jeżeli sprawca w
czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności
b) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności
c) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat
pozbawienia wolności
29. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, art. 174,
art. 177 lub w art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd orzeka
obligatoryjnie:
a) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego
b) świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 3.000 zł
c) przepadek pojazdu mechanicznego
30. Sąd wymierza karę łączną w granicach:
a) od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy
b) powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich
sumy
c) od najniższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy
31. Zgodnie z kodeksem karnym w razie skazania na karę ograniczenia
wolności zatarcie skazania następuje:
a) tylko na wniosek z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo
przedawnienia jej wykonania
b) z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od
przedawnienia jej wykonania
c) z upływem 3 lat od uprawomocnienia się wyroku
32. Sąd rejonowy:
a) orzeka tylko w pierwszej instancji
b) jest właściwy do rozpoznania spraw o wszystkie występki

c) rozpoznaje również środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie
33. Spór o właściwość między sądami równorzędnymi rozstrzyga:
a) zawsze Sąd Najwyższy
b) sąd wyższego rzędu właściwy ze względu na siedzibę sądu, który pierwszy
wszczął spór
c) tylko Sąd Apelacyjny
34. Pokrzywdzony może złożyć wniosek z art. 46 § 1 k.k:
a) do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
b) do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego
c) do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej
35. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego sąd nie odbiera przyrzeczenia
od świadka:
a) jeżeli nie ukończył 17 lat
b) jeżeli jest młodociany
c) jeżeli nie włada językiem polskim
36. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego wydanie wyroku nakazowego
jest niedopuszczalne jeżeli:
a) w sprawie prowadzono śledztwo
b) jeżeli oskarżony nie ukończył 21 lat
c) jeżeli oskarżony nie włada językiem polskim

Praca pisemna z prawa karnego materialnego i procesowego
Prokuratura Rejonowa w Rybniku wniosła do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia
przeciwko A. M. oskarżając ją o czyn z art. 284 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
polegający na tym, że w dniu 10 lipca 2018r. w Rybniku w dniu śmierci B.J. przywłaszczyła
kwotę 3000.000 zł z rachunku bankowego należącego do jej męża B.J., nie mając do tego
stosownych upoważnień ani stwierdzenia nabycia spadku i przelała pieniądze na rachunek
bankowy C.Z, czym przywłaszczyła sobie pieniądze w wymienionej kwocie działając na
szkodę D.J, a z uwagi na wartość przywłaszczonej kwoty czyn ten jest popełniony w
stosunku do mienia znacznej wartości.
Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia Sądu w związku w przeprowadzoną
weryfikacją jego właściwości.

Praca pisemna z prawa cywilnego
W dniu 1 września 2020 r. Jan Nowak reprezentowany przez adwokata złożył w
Sądzie Rejonowym w Rybniku pozew, domagając się zasądzenia na jego rzecz od
pozwanego Marka Kowalskiego kwoty 12.000 zł z tytułu umowy pożyczki. Wniósł również
o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że pozwany, w myśl zawartej
w dniu 28 sierpnia 2019 r. umowy, zobowiązał się spłacić należność w 2 ratach: pierwszą
do dnia 15 listopada 2019 r. w kwocie 6.000 zł, a drugą do dnia 15 grudnia 2019 r. również
w kwocie 6.000 zł. Do chwili wniesienia pozwu należność nie została przez pozwanego
uiszczona.
Pozwany odpis pozwu otrzymał w dniu 16 września 2020 r., a w odpowiedzi na
pozew wskazał, że pierwszą ratę pożyczki zapłacił w wymaganym terminie i przedstawił na
tę okoliczność dowód w postaci sporządzonego przez powoda potwierdzenia odbioru kwoty
6.000 zł z dnia 15 lisotpada 2019 r. Ponadto wskazał, że drugą ratę pożyczki zapłacił w
dniu 18 września 2020 r.
Przed pierwszą rozprawą pozwany udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Na rozprawie pełnomocnik powoda cofnął pozew w całości i zrzekł się roszczenia.
Wskazał przy tym, że podstawą cofnięcia pozwu było spełnienie roszczenia przez
pozwanego po doręczeniu odpisu pozwu i podtrzymał żądanie zasądzenia zwrotu kosztów
procesu.
Pełnomocnik pozwanego także wniósł o zasądzenie od powoda zwrotu kosztów
procesu wobec bezzasadnego wytoczenia powództwa.
Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne celem wydania postanowienia.
Obie strony uiściły opłatę skarbową od pełnomocnictwa.
Jakie orzeczenie powinien wydać Sąd na posiedzeniu niejawnym? Proszę sporządzić
projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Minimalne wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego w sprawie o zapłatę 12.000
zł wynosi 3.600 zł, opłata sądowa 750 zł, opłata skarbowa 17 zł.

