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TEST 
 

Pouczenie: 
 
1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej 

stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi w wyznaczonych 
miejscach.  

 
2. Każdy zdający otrzymuje: 

1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 24 stronach,  
2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 2 stronach.  

 
3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie 

kolejno ponumerowane strony od 1 do 24 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 2 strony. 
W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić 
Komisję Egzaminacyjną. 

 
4. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 

3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi 
znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Prawidłowa jest 
odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy zdanie prawdziwe. Na każde 
pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest 
dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania. 

 
5. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi 

zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.  
 
6. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.  
 
7. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega 

zaliczeniu jako prawidłowa. 
 
8. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. 
 Za pozytywny wynik części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 pkt. 
 
9. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 2013 r. 
 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, oddalając wniosek 

o ogłoszenie upadłości sąd może, jeżeli nie ma ku temu przeszkód określonych 

w ustawie, zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego: 

A. z urzędu; 

B. na wniosek dłużnika; 

C. na wniosek wierzyciela, który złożył propozycje układowe.   

 

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zmiana sposobu 

prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego 

likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, 

podlega: 

A. ujawnieniu w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości upadłego; 

B. zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego; 

C. obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, na wydane na wniosek 

postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego 

z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące 

likwidację majątku upadłego, przysługuje: 

A. zażalenie;  

B. sprzeciw; 

C. protest.  

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może zwołać wstępne 

zgromadzenie wierzycieli w celu: 

A. podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania naprawczego,  

głosowania nad wyłączeniem z masy upadłości niezbywalnej nieruchomości oraz 

zatwierdzenia wstępnych propozycji układowych; 

B.  podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, 

zwołania zgromadzenia wierzycieli oraz zatwierdzenia sprawozdania tymczasowego 

nadzorcy sądowego; 

C. podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, 

wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu. 
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5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie uchylenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego 

rozpoznania, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca: 

A. tracą swoje uprawnienia, które odzyskuje upadły, jednak czynności przez nich 

dokonane pozostają w mocy; 

B. zachowują swoje uprawnienia, a czynności przez nich dokonane pozostają w mocy; 

C.  tracą swoje uprawnienia, a skutki prawne czynności przez nich dokonanych zostają 

uchylone.  

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie wydania przez 

sędziego–komisarza postanowienia uwzględniającego wniosek o wyłączenie mienia 

z masy upadłości, upadłemu:  

A. nie przysługuje środek zaskarżenia; 

B. przysługuje zażalenie;  

C.  przysługuje sprzeciw.  

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, upadły sprawujący zarząd własny w postępowaniu upadłościowym 

z możliwością zawarcia układu, jest: 

A. zwolniony z podatku od nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości;  

B. zobowiązany do zwoływania rady wierzycieli, w pilnych sprawach dotyczących 

działalności przedsiębiorstwa; 

C. uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. 

 

8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie umowy, 

której stroną jest upadły uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu 

postępowania upadłościowego, jest: 

A. nieważne z mocy prawa; 

B. bezskuteczne w stosunku do masy upadłości; 

C. ważne i skuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli tak postanowi  

sędzia–komisarz, a czynność ta nie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego 

i nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości nie ma 

wpływu na umowy: 

A.  przechowania, zawarte przez upadłego z bankiem;  

B.  kredytu, jeżeli przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków 

pieniężnych do dyspozycji upadłego; 

C.  rachunku papierów wartościowych upadłego.  

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem ogłoszenia upadłości 

obejmującej likwidację majątku jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie 

pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków 

wchodzi do masy upadłości, a jego podział: 

A. jest dopuszczalny, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości 

małżonkowie złożą zgodne oświadczenie sędziemu–komisarzowi, wyrażające 

zgodę na podział tego majątku; 

B. jest niedopuszczalny; 

C. następuje z mocy prawa. 

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustanowienie rozdzielności 

majątkowej umową majątkową małżeńską: 

A. jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości; 

B. jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy gdy umowa zawarta 

została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

C. nie jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli umowa została zawarta trzy 

lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku ogłoszenia 

upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zapis na sąd polubowny 

dokonany przez upadłego:   

A. pozostaje w mocy, a ogłoszenie upadłości nie wpływa na toczące się już 

postępowania;  

B. traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają 

zawieszeniu; 

C. traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają 

umorzeniu.   
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13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, do udzielonego przez syndyka pełnomocnictwa do zawarcia umowy 

sprzedaży stosuje się przepisy: 

A. Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym; 

B. Kodeksu cywilnego; 

C. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

 

14.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu, propozycje restrukturyzacji 

zobowiązań upadłego mogą obejmować w szczególności: 

A. konwalidację akcji na udziały; 

B. zwiększenie sumy długów; 

C. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. 

 

15.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu, przepisy dotyczące wierzytelności 

ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń: 

A. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości 

świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego; 

B. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu czynu 

niedozwolonego; 

C. przedsiębiorców. 

 

16.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu, po zatwierdzeniu listy 

wierzytelności sędzia–komisarz może postanowić, że głosowanie nad układem 

odbędzie się w grupach wierzycieli. W takim przypadku, w celu głosowania nad 

układem, sporządza on: 

A. listy obejmujące uprawnionych do głosowania dłużników upadłego; 

B. zbiorczą listę dłużników; 

C. odrębne listy uprawnionych do głosowania wierzycieli, obejmujące poszczególne 

kategorie interesów. 
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17.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, układ przyjęty i zatwierdzony 

w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu nie narusza praw: 

A. wierzyciela wobec upadłego; 

B. wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego 

i hipoteki morskiej, jeżeli były ustanowione na mieniu upadłego, a uprawniony 

wyraził zgodę na objęcie zabezpieczonej wierzytelności układem; 

C. wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego. 

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, uchylając układ przyjęty 

i zatwierdzony w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu – sąd: 

A. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia nowego układu; 

B. otwiera zakończone postępowanie i zmienia sposób prowadzenia postępowania 

z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące 

likwidację majątku upadłego i ustanawia sędziego–komisarza oraz syndyka albo 

umarza postępowanie; 

C. zamyka postępowanie upadłościowe. 

 

19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli sędzia–komisarz 

nie wstrzymał tejże likwidacji, syndyk przeprowadza ją: 

A. po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 

B. po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu 

pisemnego sprawozdania ogólnego; 

C. po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli sędzia–komisarz 

wstrzymał tę likwidację, syndyk może sprzedać ruchomości, które ulegają 

szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na 

wartości albo których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie 

w stosunku do ich wartości: 

A. w zakresie określonym przez sędziego–komisarza; 

B. za zezwoleniem zgromadzenia wierzycieli; 

C. bez potrzeby uzyskiwania czyjegokolwiek zezwolenia. 
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli rada wierzycieli 

nie postanowi inaczej, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

następuje w drodze przetargu albo aukcji, do których stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym że przetarg 

albo aukcję przeprowadza się na: 

A. zgromadzeniu wierzycieli; 

B. posiedzeniu niejawnym; 

C. posiedzeniu jawnym. 

 

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli przedmiot 

zastawu rejestrowego, z którego wierzyciel może się zaspokoić, znajduje się we 

władaniu syndyka, a wierzycielowi przysługuje prawo do przejęcia przedmiotu na 

własność, sędzia–komisarz wyznacza wierzycielowi termin do wykonania tego 

prawa, nie krótszy niż jeden miesiąc; po upływie terminu przedmiot zastawu: 

A. stanie się składnikiem odrębnego majątku upadłego; 

B. zostanie sprzedany według przepisów ustawy; 

C. zostanie wyłączony z masy upadłości. 

 

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, do postępowania 

w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy obciążonych hipoteką 

stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawie podziału funduszów 

masy upadłości. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się upadłego oraz: 

A. wierzycieli wierzytelności niezabezpieczonych rzeczowo; 

B. wierzycieli bez względu na posiadane przez nich zabezpieczenia; 

C. te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. 

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, w razie zaspokojenia 

wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego 

hipoteką lub hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa 

wierzyciela wchodzi: 

A. rada wierzycieli; 

B. syndyk; 

C. upadły. 
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25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 

upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, sumę wydzieloną na 

zaspokojenie wierzytelności niewymagalnej: 

A. składa się do depozytu sądowego; 

B. wypłaca się wierzycielowi przed nadejściem terminu wymagalności; 

C. wypłaca się upadłemu. 

 

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po uprawomocnieniu się 

postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli upadły nie 

odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez 

syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, syndyk, nadzorca sądowy albo 

zarządca: 

A. dokonuje ich zniszczenia; 

B. oddaje je na przechowanie na koszt upadłego; 

C. oddaje je wierzycielom. 

 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po uprawomocnieniu się 

postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli upadły nie 

odbierze swojego majątku w terminie wyznaczonym przez syndyka, nadzorcę 

sądowego albo zarządcę:  

A. sędzia–komisarz zarządza likwidację majątku i określa sposób likwidacji; 

B. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca przekazuje ten majątek Skarbowi Państwa; 

C. sąd zarządza przekazanie tego majątku wierzycielom. 

 

28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postanowieniu 

o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku 

upadłego, którym jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, sąd na wniosek 

upadłego, może orzec o umorzeniu w całości lub części zobowiązań upadłego, które 

nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Na postanowienie sądu 

w tym przedmiocie przysługuje:  

A. zażalenie, a na postanowienie sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna;  

B. zażalenie, a na postanowienie sądu drugiej instancji nie przysługuje skarga 

kasacyjna; 

C. apelacja. 
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29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany stosunków 

prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym na podstawie przepisów tej 

ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę: 

A. tylko do dnia wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu, chyba że przepisy 

odrębnej ustawy stanowią inaczej; 

B. do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości; 

C. również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego, chyba że 

przepisy odrębnej ustawy stanowią inaczej. 

 

30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może orzec zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 

członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, wobec 

dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli niewypłacalność dłużnika: 

A. powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności; 

B. jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa; 

C. wynikła z prawidłowego i starannego zarządu jego majątkiem. 

 

31. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli postępowania 

upadłościowego nie wszczęto albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub 

umorzono postępowanie upadłościowe, w sprawie o orzeczenie pozbawienia prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 

członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu orzeka 

sąd właściwy:  

A. do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości; 

B. ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy; 

C. ze względu na miejsce pobytu uczestnika. 

 

 

 

 

 

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA 23



32. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, przepisów tej ustawy 

z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego nie stosuje się, jeżeli: 

A. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów stanowi inaczej;  

B. umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska nie jest stroną, albo prawo 

organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska nie jest członkiem, 

stanowi inaczej; 

C. umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo prawo 

organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, stanowi 

inaczej.  

 

33. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, regulującymi 

odrębne postępowanie upadłościowe – postępowanie upadłościowe wszczęte po 

śmierci niewypłacalnego dłużnika, do masy upadłości zmarłego dłużnika będącego 

przedsiębiorcą wchodzą: 

A. aktywa spadku po zmarłym dłużniku;  

B. pasywa spadku po zmarłym dłużniku; 

C. aktywa i pasywa spadku po zmarłym dłużniku.  

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie naprawcze 

można wszcząć wobec: 

A. przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny a suma jego niewykonanych 

zobowiązań przekracza 20% wartości bilansowej przedsiębiorstwa;  

B. dłużnika, który już prowadził postępowanie naprawcze, które zostało umorzone rok 

temu;  

C. przedsiębiorcy, który już był objęty układem zawartym w postępowaniu 

naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu upłynęło 6 lat. 

 

35. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie o zakazie 

wszczęcia postępowania naprawczego wydaje: 

A. nadzorca sądowy; 

B. sędzia–komisarz; 

C. sąd. 

 

 

24                                                       EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA 



36. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po wszczęciu postępowania 

naprawczego, sąd: 

A. może powołać nadzorcę sądowego do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika; 

B. występuje o wpis informacji o wszczęciu postępowania naprawczego do 

właściwego rejestru;  

C. może powołać biegłego w celu zbadania stanu przedsiębiorstwa. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, z dniem wszczęcia postępowania naprawczego: 

A. zawieszeniu ulegają toczące się postępowania administracyjne, w których 

przedsiębiorca jest uczestnikiem;  

B. nadzorca sądowy obejmuje w zarząd majątek przedsiębiorcy; 

C. zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy. 

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, od dnia wszczęcia 

postępowania naprawczego do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia co do 

zatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania, przedsiębiorca: 

A. nie może zbywać swego majątku, ograniczenia tego nie stosuje się do rzeczy 

zbywanych w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 

B. nie może zwalniać pracowników;   

C. nie może ustalać terminu zgromadzenia wierzycieli w porozumieniu z nadzorcą 

sądowym.  

 

39. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja 

zobowiązań w drodze układu w postępowaniu naprawczym następuje w drodze:  

A. postanowienia sędziego–komisarza; 

B. układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli;   

C. negocjacji na posiedzeniu rady wierzycieli.   

 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zgromadzenie wierzycieli 

w postępowaniu naprawczym prowadzi: 

A. przedsiębiorca; 

B. nadzorca sądowy; 

C. sąd upadłościowy. 
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41. Zgodnie z Konstytucją RP, organ upoważniony do wydania rozporządzenia: 

A. może za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej przekazać swoje kompetencje do 

wydania rozporządzenia innemu organowi; 

B. może za zgodą Senatu przekazać swoje kompetencje do wydania rozporządzenia 

innemu organowi;  

C. nie może przekazać swoich kompetencji do wydania rozporządzenia innemu 

organowi. 

 

42. Zgodnie z Konstytucją RP, wybory do Senatu są: 

A. powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym;  

B. powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym; 

C. powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu 

tajnym.  

 

43.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia 

w stosunku do jednego z dłużników solidarnych: 

A.  nie ma skutku względem współdłużników; 

B. ma zawsze skutek względem współdłużników; 

C.  ma skutek względem współdłużników w przypadku zobowiązań niepieniężnych. 

 

44.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wierzyciel odmawia dłużnikowi wydania 

pokwitowania: 

A.  dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot 

świadczenia do depozytu sądowego; 

B.  dłużnik nie może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia i musi złożyć 

przedmiot świadczenia do depozytu sądowego; 

C.  dłużnik musi spełnić świadczenie i może domagać się pokwitowania przed sądem. 

 

45.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, 

który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu): 

A.  przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią bez zgody dłużnika; 

B.  przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; 

C.  przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią bez zgody wierzyciela. 
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46.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy innej niż budynek wygasają, po upływie: 

A.  roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana; 

B.  dwóch lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana; 

C.  trzech lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

 

47.  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy 

tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, sąd: 

A. oddali powództwo; 

B. umorzy postępowanie; 

C.  odrzuci pozew. 

 

48.  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi 

inaczej, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej 

wykonalności, jeżeli: 

A. zasądza należność z weksla; 

B. uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania; 

C. wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. 

 

49.  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona nie zażądała 

uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, to: 

A.  dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku; 

B.  wyrok staje się prawomocny z upływem terminu do złożenia żądania uzasadnienia 

wyroku; 

C.  dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął 

termin do żądania uzasadnienia. 

 

50.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku osobistego małżonka 

należą: 

A.  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków; 

B. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej 

każdego z małżonków; 

C.  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu 

emerytalnego każdego z małżonków. 
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51.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jednostronna czynność prawna, 

dotycząca składnika majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego 

małżonków, objętego wspólnością ustawową, dokonana bez wymaganej zgody 

drugiego małżonka: 

A.  jest ważna bez względu na oświadczenie małżonka; 

B. jest ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez drugiego małżonka, po wyznaczeniu 

mu odpowiedniego terminu do potwierdzenia przez drugą stronę umowy; 

C.  jest nieważna. 

 

52. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy 

szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić: 

A. niezwłocznie; 

B. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania; 

C. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w 

postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  
 

53. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rygor natychmiastowej 

wykonalności może być nadany decyzji: 

A. wyłącznie w chwili jej wydania; 

B. wyłącznie po jej wydaniu; 

C. w chwili jej wydania, jak również po jej wydaniu. 
 

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania 

następuje w drodze: 

A. postanowienia; 

B. zarządzenia; 

C. decyzji. 

 

55. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla 

nabywców aniżeli przepisy ustawy: 

A. są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy; 

B. dają podstawę nabywcy do uchylenia się od skutków prawnych swojego oświadczenia 

woli; 

C. dają podstawę nabywcy do wyznaczenia deweloperowi odpowiedniego terminu do 

zmiany postanowień umowy deweloperskiej. 
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56. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, przekazanie zwrotu podatku bankowi 

lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, jako zabezpieczenie kredytu 

udzielonego przez ten bank lub kasę oszczędnościowo–kredytową, traktuje się na 

równi z przekazaniem zwrotu na: 

A. rachunek podatnika; 

B. poręczenie kredytu; 

C. zastaw skarbowy. 

 

57. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniosek o łączne 

opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku 

podatkowym wspólność majątkowa może być złożony między innymi także przez 

podatnika, który:  

A. pozostawał w związku małżeńskim przez mniejszą część roku podatkowego, a jego 

małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego; 

B. pozostawał w związku małżeńskim przez większą część roku podatkowego, a jego 

małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego; 

C. zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek 

zmarł w trakcie roku podatkowego.  

 

58. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty stanowiące 

równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), 

jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane między innymi z postępowaniem 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 

upadłościowego i naprawczego, dla podatnika tego podatku: 

A. są zawsze przychodem należnym;  

B. są przychodem należnym, jeżeli postanowi tak sąd upadłościowy; 

C. nie stanowią przychodu należnego. 

 

59. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu 

podlega: 

A. pożyczka udzielona spółce osobowej przez wspólnika;  

B. czynność cywilnoprawna w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli 

i przysposobienia; 

C. oddanie przez wspólnika spółce osobowej rzeczy lub praw majątkowych do 

odpłatnego używania.  
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60. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem 

podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były 

przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub 

handlowej niemającej osobowości prawnej, a obowiązek podatkowy w tym 

przypadku powstaje: 

A. w dniu rozwiązania takiej spółki lub zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu; 

B. w 25 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do rozwiązania 

takiej spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu; 

C. po upływie 30 dni od dnia rozwiązania takiej spółki lub zaprzestania wykonywania 

czynności podlegających opodatkowaniu. 

 

61. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do trwałego zarządu, 

w sprawach nieuregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o: 

A. najmie; 

B. dzierżawie;  

C. użytkowaniu.  

 

62. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego, w podejściu porównawczym stosuje się: 

A. metodę porównywania parami, metodę komponowania oceny średniej albo metodę 

analizy statystycznej wyniku; 

B. metodę inwestycyjną albo metodę zysków; 

C. metodę pozostałościową, metodę kosztów likwidacji albo metodę wskaźników 

szacunkowych gruntów.  

 

63.  Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele lokali obowiązani są podjąć 

uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, jeżeli 

w nieruchomości lokali wyodrębnionych (stanowiących osobną własność) wraz 

z niewyodrębnionymi jest więcej niż:  

A.  siedem; 

B.  czternaście; 

C.  dwadzieścia jeden.  
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64. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przepisy szczególne 

nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy 

wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest 

obowiązany: 

A. zawsze udokumentować fakt posiadania tych uprawnień; 

B. zapewnić aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane 

bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień 

zawodowych; 

C. tylko wiedzieć, które czynności w ramach działalności gospodarczej muszą być 

wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich 

uprawnień zawodowych. 

 

65. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, książka kontroli zawiera 

wpisy dokonywane: 

A. wyłącznie przez organ kontroli; 

B. wyłącznie przez organ kontroli i kontrolowanego; 

C. przez organ kontroli, kontrolowanego i inne osoby upoważnione przez organ 

kontroli. 

 

66.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, niezbędnym elementem umowy każdej 

spółki handlowej jest: 

A.  określenie kapitału zakładowego; 

B.  określenie wkładów które mają być wniesione; 

C.  powołanie zarządu spółki. 

 

67.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółki kapitałowe w organizacji: 

A.  mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane; 

B.  nie mogą nabywać praw i zaciągać zobowiązań przed wpisem do rejestru; 

C.  mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, ale tylko po 

złożeniu wniosku o wpis do rejestru. 
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68. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, odwołać prokurę w spółce jawnej: 

A. mogą wyłącznie wszyscy wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki; 

B. może co najmniej dwóch wspólników łącznie; 

C. może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. 

 

69. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli udział kapitałowy wspólnika spółki 

jawnej został uszczuplony wskutek poniesionej przez spółkę straty: 

A. zysk może zostać wypłacony bądź przeznaczony na uzupełnienie udziału 

wspólnika; 

B. zysk przeznacza się w połowie na wypłaty dla wspólników a w połowie na 

uzupełnienie udziału wspólnika; 

C. zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. 

 

70. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, komplementariusz to wspólnik spółki 

komandytowej, który odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki: 

A. bez ograniczenia; 

B. do wysokości wniesionego wkładu; 

C. do wysokości kapitałów własnych spółki. 

 

71. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki komandytowo–

akcyjnej musi wynosić co najmniej: 

A. 5.000 zł; 

B. 5.000 euro; 

C. 50.000 zł. 

 

72.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umorzenie udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością: 

A.  nigdy nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego; 

B.  zawsze wymaga obniżenia kapitału zakładowego; 

C.  nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego, jeżeli następuje z czystego zysku. 
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73.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki 

akcyjnej powinno odbyć się najdalej w terminie: 

A.  3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego; 

B.  6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego; 

C.  9 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

 

74.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką 

przekształconą z chwilą:  

A.  wpisu spółki przekształconej do rejestru; 

B.  wykreślenia spółki przekształcanej z rejestru; 

C.  obniżenia kapitału spółki przekształcanej. 

 

75. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, rejestr zastawów 

prowadzą: 

A. komornicy działający przy sądach rejonowych; 

B. sądy okręgowe; 

C. sądy rejonowe (sądy gospodarcze). 

 

76. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dziale 5 rejestru 

przedsiębiorców zamieszcza się: 

A. dane o zaległościach podatkowych i celnych objętych egzekucją, jeżeli dochodzona 

należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; 

B. informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej 

przeciwko przedsiębiorcy z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy 

wyższej od kosztów egzekucyjnych; 

C.  wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora. 

 

77. Zgodnie z ustawą – Prawo bankowe, w razie ogłoszenia upadłości posiadacza 

rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku, a 

powierzone posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy z datą pewną 

przez osobę trzecią: 

A. zawsze wchodzą do masy upadłości; 

B. wchodzą do masy upadłości w przypadku, gdy tak postanowi sędzia-komisarz; 

C. podlegają wyłączeniu z masy upadłości. 
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78.  Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, sumę hipoteki umownej 

wyraża się: 

A. zawsze w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność; 

B. w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli strony w umowie 

ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej; 

C. zawsze w walucie polskiej, jeżeli zabezpieczona wierzytelność jest wyrażona 

w walucie polskiej. 

 

79. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, wpis w księdze wieczystej ma 

moc: 

A.  od chwili dokonania wpisu; 

B.  wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia 

postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego postępowania; 

C.  wsteczną od chwili zajścia zdarzenia uzasadniającego złożenie wniosku o wpis. 

 

80.  Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, przyjęcie weksla przez trasata: 

A. powinno być bezwarunkowe i może dotyczyć tylko całej sumy wekslowej; 

B. powinno być bezwarunkowe i można je ograniczyć do części sumy wekslowej; 

C. może być dokonane pod warunkiem i może dotyczyć tylko całej sumy wekslowej. 

 

81.  Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, aval to: 

A.  sposób przeniesienia praw z weksla na inną osobę; 

B.  poręczenie wekslowe; 

C.  określenie weksla na zlecenie. 

 

82.  Zgodnie rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. 

w sprawie postępowania upadłościowego, skutki postępowania upadłościowego co 

do umowy o pracę oraz stosunku pracy podlegają wyłącznie prawu Państwa 

Członkowskiego: 

A.  na którego terytorium prowadzone jest pierwotne postępowanie upadłościowe; 

B.  właściwemu dla umowy o pracę;  

C.  na którego terytorium mieści się siedziba dłużnika. 
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83. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może zrezygnować z urlopu 

wychowawczego: 

A. w każdym czasie, nawet bez zgody pracodawcy; 

B. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 40 dni przed terminem 

zamierzonego podjęcia pracy; 

C. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy. 

 

84. Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy, rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu 

przygotowania zawodowego: 

A. jest niedopuszczalne; 

B. jest dopuszczalne; 

C. jest dopuszczalne tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego młodocianego oraz 

szkoły, jeżeli dokształca się on w szkole. 

 

85. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, dobrowolnemu 

ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, a będące: 

A. pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

B. osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

C. osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych. 

 

86. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w razie wypowiadania 

pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia, umowy o pracę 

zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być 

rozwiązane przez każdą ze stron za: 

A. trzymiesięcznym wypowiedzeniem; 

B. dwumiesięcznym wypowiedzeniem; 

C. dwutygodniowym wypowiedzeniem.  
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87. Zgodnie z ustawą o licencji syndyka, licencja ta uprawnia do wykonywania na 

podstawie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze czynności: 

A. syndyka i nadzorcy sądowego, ale nie uprawnia do wykonywania czynności 

zarządcy; 

B. syndyka i zarządcy, ale nie uprawnia do wykonywania czynności nadzorcy 

sądowego; 

C. syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. 

 

88. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, stany aktywów i pasywów wykazuje się w: 

A. rachunku zysków i strat; 

B. bilansie; 

C. rachunku przepływów pieniężnych. 

 

89. Zgodnie z nauką ekonomii, rozłożony w czasie koszt zużycia środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych to: 

A. koszt zużytych materiałów; 

B. amortyzacja; 

C. koszt finansowy. 

 

90. Zgodnie z nauką ekonomii, relacja zobowiązań ogółem (zobowiązań i rezerw na 

zobowiązania) do łącznych aktywów przedsiębiorstwa to wskaźnik: 

A. zadłużenia długoterminowego; 

B. ogólnego zadłużenia; 

C. zadłużenia kapitału własnego. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, metoda oceny opłacalności inwestycji, która pozwala 

określić obecną (aktualną) wartość wpływów i wydatków pieniężnych związanych 

z ocenianym przedsięwzięciem to metoda: 

A. wartości bieżącej netto (NPV); 

B. księgowej stopy zwrotu; 

C. okresu zwrotu. 
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92. Zgodnie z nauką ekonomii, efekt połączenia kapitałowego lub integracji 

organizacyjnej przedsiębiorstw polegający na tym, iż mogą one tworzyć większą 

wartość niż funkcjonując samodzielnie to zjawisko: 

A. synergii; 

B. entropii; 

C. kapitalizacji. 

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa przez 

zdyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa 

przynależnych wszystkim stronom finansującym jest istotą metody wyceny: 

A. księgowej; 

B. mnożnikowej; 

C. wolnych przepływów pieniężnych. 

 

94. Zgodnie z nauką ekonomii, w skład aktywów trwałych jednostki prowadzącej 

księgi rachunkowe wchodzą między innymi: 

A. wartości niematerialne i prawne; 

B. zapasy; 

C. inwestycje krótkoterminowe. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, rachunek przepływów pieniężnych jako obligatoryjny 

element sprawozdania finansowego może być sporządzony: 

A. metodą bezpośrednią lub pośrednią; 

B. metodą porównawczą; 

C. metodą kalkulacyjną. 

 

96. Zgodnie z nauką ekonomii, połączenie jednostkowych sprawozdań finansowych 

jednostek tworzących grupę kapitałową to proces: 

A. transformacji sprawozdań finansowych; 

B. uzgadniania sprawozdań finansowych; 

C. konsolidacji sprawozdań finansowych. 
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97. Zgodnie z nauką ekonomii, specjalna polityka rolna czy przemysłowa, która 

wspiera wybrane rodzaje przedsiębiorstw i dyskryminuje inne, to przejaw: 

A. liberalizmu gospodarczego; 

B. protekcjonizmu gospodarczego;  

C. ekspansywnej polityki fiskalnej. 

 

98. Zgodnie z nauką ekonomii, stopa kredytu lombardowego udzielanego przez bank 

centralny bankom komercyjnym jest: 

A. wyższa od stopy redyskontowej; 

B. równa stopie redyskontowej;  

C. niższa od stopy redyskontowej. 

 

99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, struktura organizacji oparta na dwóch 

nakładających się kryteriach podziału na wydziały, to struktura: 

A. liniowa; 

B. macierzowa; 

C. konglomeratowa. 

 

100. Zgodnie z nauką ekonomii, do makroekonomicznych przyczyn bankructwa 

przedsiębiorstw można zaliczyć m.in.: 

A. słabe zarządzanie; 

B. recesję; 

C. nieodpowiednią kontrolę finansową. 
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