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NIE OTWIERAJ ANI NIE OBRACAJ ARKUSZA WCZEŚNIEJ 

NIŻ POLECI TO KOMISJA KONKURSOWA 

ZAWODY Z PRAWA 
 DLA UCZNIÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE


ETAP PIERWSZY - ELIMINACJE 
27 LUTEGO 2019 ROKU 

Podczas Zawodów obowiązuje Regulamin Zajęć i Zawodów Wiedzy Prawniczej Organizowanych 
przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie.


Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.


Czas na wypełnienie arkusza to 60 minut. Odpowiedzi udzielaj wyraźnie. Wszelkich poprawek 
dokonuj bardzo jednoznacznie - wszelkie wątpliwości będą skutkowały nieprzyznaniem punktu za 
daną odpowiedź.


P O D P I S Z S I Ę I M I E N I E M , N A Z W I S K I E M I K L A S Ą : 

____________________________________________________________________ 
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WYPEŁNIANIE TEJ RAMKI NALEŻY WYŁĄCZNIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

Złożono wymagane regulaminem oświadczenie: ________________ W braku wynik nie podlega publikacji!!!!


Uzyskano punktów łącznie: _________/60 pkt

Dyskwalifikacja lub inne uwagi: 


Kwalifikacja do drugiego etapu: TAK/NIE.  Punkty dodatkowe za zajęcie _______ miejsca.



Zadania 1-40 należy rozwiązać w ten sposób, że Uczestnik udziela jednej 

prawidłowej odpowiedzi wpisując jej symbol literowy (A, B, C) w poniższej tabeli, 

obok numeru zadania. Odpowiedzi zaznaczone przy pytaniach nie są brane pod 

uwagę. Ostatni wiersz należy pozostawić pustym - uzupełnia go Komisja 

Konkursowa. 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA:  _______/40 PKT Z ZADAŃ TESTOWYCH


Pytanie Odpowiedź Pytanie Odpowiedź Pytanie Odpowiedź Pytanie Odpowiedź

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

SUMA 
PUNKTÓW

SUMA 
PUNKTÓW

SUMA 
PUNKTÓW

SUMA 
PUNKTÓW
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1. Spółkę cywilną można utworzyć: 
a) w celu zrealizowania jednorazowego przedsięwzięcia o celu gospodarczym.

b) w celu zrealizowania długotrwałego przedsięwzięcia o celu niezarobkowym.

c) aby zrealizować bliżej nieokreślony zestaw celów, zarówno zarobkowych jak i 

niezarobkowych.


2. Zaznacz zdanie fałszywe: 
a) spółka jawna posiada osobowość prawną

b) spółka jawna tworzona jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa

c) spółka jawna nie posiada organów

3. Kapitał zakładowy: 

a) zawsze jest równej wartości co majątek spółki.

b) pełni funkcję jedynie gwarancyjną.

c) jest kwotą pieniężną będącą sumą udziałów wspólników.


4. Pojęcie udziału kapitałowego: 

a) dotyczy wszystkich spółek handlowych.

b) dotyczy spółek osobowych.

c) nie występuje w Kodeksie spółek handlowych.


5. Zarząd nie może występować w spółce: 
a) partnerskiej.	 	 	 b) komandytowej.	 	 	 c) akcyjnej.


6. W spółce komandytowej: 

a) za zobowiązania spółki całym majątkiem odpowiada komandytariusz.

b) za zobowiązania spółki całym majątkiem odpowiada komplementariusz.

c) odpowiedzialność komplementariusza jest ograniczona do wysokości sumy 

komandytowej.


7. Spółką osobową, w której może występować rada nadzorcza jest spółka: 
a) komandytowo-akcyjna.  	 b) partnerska.	 	  	 c) akcyjna.


8. W obrocie cywilnoprawnym państwo reprezentowane jest przez: 
a) vindicatus rei.	 	 	 b) principali cedus.	 	 	 c) statio fisci.


9. Norma określająca zachowanie adresata określonego nazwą rodzajową, która 

znajduje zastosowanie, ilekroć zaktualizują się okoliczności wskazane w hipotezie 

tej normy to norma: 
a) generalno-konkretna.	 	 b) generalno-abstrakcyjna.		 c) żadna z nich.
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10. Zaznacz wariant, w którym rodzaj sankcji został prawidłowo dopasowany do 

jego przykładu. 

a) sankcja karna - administracyjna kara pieniężna

b) sankcja rozsiana - kara pozbawienia wolności

c) sankcja egzekucyjna - sankcja nieważności


11. Zaznacz zdanie fałszywe. 
a) Język prawniczy, to język którym posługują się prawnicy w celu formułowania 

wypowiedzi o prawie.

b) Przykładem zastosowania klauzuli generalnej jest odwołanie do zasad słuszności.

c) Norma semiimperatywna może być zmodyfikowana wolą stron na potrzeby 

konkretnego stosunku prawnego, w celu polepszenia lub pogorszenia sytuacji 
prawnej dowolnej z nich.


12. Równorzędność pozycji prawnej stron zakłada metoda regulacji: 

a) cywilnoprawna.	 	 	 b) karnoprawna.	 	 c) administracyjnoprawna.

13. Akt prawny normujący w usystematyzowany sposób daną gałąź prawa to: 

a) inkorporacja	 	 	 b) statut	 	 	 c) żaden z nich.


14. Pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu nie można: 
a) zobowiązać się do przeniesienia własności nieruchomości.

b) przenieść własności ruchomości.

c) ustanowić spadkodawcę.

15.  Odrębny od Kodeksu cywilnego akt prawny reguluje podstawowe kwestie z 

zakresu: 
a) prawa rodzinnego.	 	 b) prawa osobowego.	 	 c) prawa spadkowego.


16.  Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa jej własność, 

jeżeli posiada ją nieprzerwanie: 

a) od lat 20 jako posiadacz zależny chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze.

b) od lat 30 jako posiadacz zależny chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze.

c) od lat 30 jako posiadacz samoistny, chociażby uzyskał posiadanie w złej wierze.


17. Zaznacz zdanie prawdziwe. 
a) Użytkowanie wieczyste wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10.

b) Użytkowanie jest niezbywalne.

c) Ten, kto faktycznie włada rzeczą jak użytkownik jest posiadaczem samoistnym.
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18. Umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, jeżeli: 
a) rzecz jest oznaczona co do tożsamości.

b) rzecz jest oznaczona co do gatunku.

c) strony postanowiły inaczej.


19. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do 

należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać 

ustanowienia: 

a) służebności przesyłu.	 	 b) drogi koniecznej.		 c) drogi publicznej.

20. Nie można nabyć przez zasiedzenie: 

a) własności.

b) służebności osobistej.

c) służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z trwałego i widocznego 

urządzenia.


21. Ochronie posiadania służy roszczenie: 

a) windykacyjne.	 	 	 b) posesoryjne.	 	 c) negatoryjne. 

22. Roszczenie o ochronę posiadania: 

a) co do zasady jest zależne od dobrej wiary posiadacza.

b) wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.


23. Do zabezpieczeń rzeczowych nie zalicza się: 

a) poręczenia		 	 	 b) hipoteki	 	 	 c) zastawu

24. Uprzywilejowana pozycja wierzyciela zastawnego nie przejawia się w: 

a) uzależnieniu powstania zastawu zwykłego od wpisu do rejestru zastawów.

b) możliwości zaspokojenia się z rzeczy bez względu na ewentualną zmianę osoby 
właściciela.

c) pierwszeństwie zaspokojenia z rzeczy przed wierzycielami osobistymi właściciela.


25. Umowa zastawnicza, w odniesieniu do zastawu rejestrowego musi: 
a) być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

b) być zawarta na piśmie z datą pewną pod rygorem bezskuteczności wobec wierzycieli 

zastawcy.

c) być zawarta w formie aktu notarialnego.
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26. Zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się wobec zastawnika, że nie 

dokona zbycia lub obciążenia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu: 

a) wymaga formy pisemnej z datą pewną.

b) jest nieważne.

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.


27. Co do zasady, do powstania zastawu zwykłego: 
a) wystarcza umowa zastawnicza.

b) wystarcza wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się 

zgodziły.

c) wymagana jest umowa i wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą 

strony się zgodziły.

28. Wskaż zdanie prawidłowe. 

a) Zastaw zwykły, w odwrotności od zastawu rejestrowego, nie może być przeniesiony 
bez wierzytelności, którą zabezpiecza.


b) Zastaw rejestrowy, w odwrotności od zastawu zwykłego, nie może być przeniesiony 
bez wierzytelności, którą zabezpiecza.


c) Ani zastaw zwykły ani zastaw rejestrowy nie mogą być przeniesione bez 
wierzytelności, którą zabezpieczają.


29. Zaspokojenie wierzyciela poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu: 
a) jest w przypadku zastawu zwykłego podstawową formą zaspokojenia wierzyciela.

b) jest dopuszczalne w przypadku zastawu rejestrowego, w przypadkach określonych w 

ustawie.

c) nie jest dopuszczalne w żadnym wypadku.

30. Polski system rządów jest systemem: 

a) parlamentarno-komitetowym.	 b) prezydenckim.	 c) palamentarno-gabinetowym.


31. Najwyżej w konstytucyjnej hierarchii aktów prawnych spośród wymienionych 

stoi: 
a) ustawa.

b) umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

c) rozporządzenie z mocą ustawy.


32. Zgodnie z Konstytucją: 
a) Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów.

b) Trybunał Konstytucyjny składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz 15 sędziów.

c) Liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie jest określona w Konstytucji.
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33. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi: 
a) 5 lat	.	 	 	 	 b) 6 lat.	 	 	 	 c) 9 lat.


34. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: 
a) Trybunał Konstytucyjny.       b) Naczelny Sąd Administracyjny. 	  c) Sąd Najwyższy.


35. Wniosek o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności może złożyć: 

a) co najmniej 46 posłów.	       b) co najmniej 69 posłów.	 	 c) Prezydent RP.

36. Sejm może podjąć uchwałę o skróceniu swojej kadencji: 

a) bezwzględną większością głosów.

b) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

c) większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.


37. Zwyczajnym środkiem zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym jest: 

a) odwołanie.

b) wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

c) wniosek o wznowienie postępowania.


38. Użytkownicy zakładu administracyjnego nie są: 
a) poddani władztwu zakładowemu.

b) poddani powszechnemu reżimowi prawnemu.

c) poddani normom wewnętrznym prawa administracyjnego.


39. Zaznacz stwierdzenie dotyczące norm konkretyzowalnych nieautorytatywnie w 

jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. 

a) Organ administracji publicznej konkretyzuje normę generalno-abstrakcyjną poprzez 
wydanie decyzji administracyjnej.


b) Adresat sam aktualizuje własne obowiązki i uprawnienia.

c) Skutki normy powstają ipso iure.


40. Prawo majątkowe, jaką uprawniony otrzymuje na podstawie testamentu nie 

przechodzi na niego z chwilą otwarcia spadku jeżeli uprawniony jest: 
a) zapisobiercą windykacyjnym.	 b) spadkobiercą.	 	 c) beneficjentem polecenia.


Pamiętaj, aby odpowiedzi na zadania testowe przenieść na tabelę odpowiedzi!! 

Odpowiedzi na pytanie 41 i kolejne udzielaj na arkuszu w wyznaczonych miejscach. 
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41. Rozwiń skróty (wszystkie związane z prawem): 

S. K. A. _________________________________________________________________________

KRS ___________________________________________________________________________

TK _____________________________________________________________________________

CEIDG _________________________________________________________________________


42. Uzupełnij wskazany przepis. Wskaż, z jakiego aktu prawnego pochodzi. 

Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest ____________________________________________. 
Akt prawny: ____________________________________________________________________


43. Zapoznaj się z poniższymi przepisami prawnymi. Podaj w języku łacińskim jakie 

paremie wyrażają. 

A. Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony 
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 
________________________________________________________________________________ 

B. Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i 
innych praw rzeczowych. 
________________________________________________________________________________ 

44. Obok krótkich charakterystyk wpisz nazwy odpowiednich praw rzeczowych. 

Jeden opis jest błędny i nie odpowiada charakterystyce żadnego z praw. 

Opis Odpowiedź

Pozwala zabezpieczyć roszczenia pieniężne lub niepieniężne na 
nieruchomości.

Jest najszerszym znanym polskiemu prawu prawem rzeczowym.


Jego przedmiotem mogą być (w pewnym uproszczeniu) grunty 
państwowe lub samorządowe. Ma charakter celowy.

Polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i do pobierania 
pożytków.
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45. Podaj funkcję oraz imię i nazwisko osoby przedstawionej na 

zdjęciu. 

Imię i nazwisko: __________________________________________________

Aktualnie pełniona funkcja: __________________________________ 
_________________________________________________________________

Zdjęcie pochodzi z Wikipedii, wolnej encyklopedii. 

46. Wymień wszystkie znane polskiemu prawu karnemu kary. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


47. Uzupełnij poniższe teksty. 
a) Zawieszenie postępowania admin ist racy jnego może mieć charakter 

__________________________ albo _______________________________. Zawieszając 
postępowanie organ wydaje ________________________________, które można 
zaskarżyć w drodze _______________________________.


b) Małżonek może być powołany do dziedziczenia w pierwszej lub drugiej grupie 
spadkowej. Jeżeli dziedziczy w pierwszej grupie spadkowej, tj.w zbiegu z dziećmi 
spadkodawcy i zstępnymi jego dzieci, udział małżonka wynosi co najmniej 
__________________________________________________________________. Natomiast, 
gdy małżonek dziedziczy w drugiej grupie spadkowej, jego udział wynosi 
__________________________________________________________________.
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WYPEŁNIANIE TEJ RAMKI NALEŻY 
WYŁĄCZNIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

Ocena zadań 41-47:

Zad. 41: _____/4 pkt. 

Zad. 42: _____/2 pkt. 
Zad. 43: _____/2 pkt. 
Zad. 44: _____/3 pkt. 

Zad. 45: _____/2 pkt. 
Zad. 46: _____/2 pkt. 
Zad. 47: _____/5 pkt. 

RAZEM: _______/20 pkt. 
NOTATKI I UWAGI KOMISJI KONKURSOWEJ 


