
Grupa A  | strona 1 z 3

Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................

Liczba punktów ...... / 15

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Osoba fizyczna to 
A. każdy człowiek, który nabywa zdolność prawną po ukończeniu 18 roku życia.
B. każdy, kto staje się przedmiotem stosunków prawnych.
C. każdy człowiek posiadający prawa i obowiązki w zakresie prawa cywilnego od
momentu urodzenia.

( ... / 1 p.)

2 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F
– jeśli jest fałszywe.

( ... / 2 p.)

1. Zasiedzenie nieruchomości wymaga posiadania jej przez
minimum 15 lat. P F

2. Postępowanie cywilne rozpoczyna się od momentu złożenia
przez pozwanego pozwu wobec powoda. P F

3. Pasywa to np. długi pozostawione przez spadkodawcę. P F

4. Zachowku nie może żądać osoba, która została
wydziedziczona. P F

3 Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Prawo karne to
A. katalog kar wraz definicjami przypisanych do nich przestępstw.
B. reguły dotyczące ścigania i sądzenia przez organy państwa.
C. zbiór przepisów określających kompetencje organów ścigania.

( ... / 1 p.)

4 Wskaż te spośród podanych organów administracji publicznej, które są wybierane
bezpośrednio przez obywateli.

Premier, minister, prezes NIK, RPO, wójt, radny powiatowy, marszałek województwa,
starosta, Prezydent RP, prezydent miasta, kurator oświaty, zarząd powiatu, prezes NBP,
burmistrz

( ... / 2 p.)

5 Uzupełnij tekst właściwymi określeniami, wybranymi spośród podanych.

ubezpieczenie wypadkowe, leki refundowane, renta rodzinna, ubezpieczenie chorobowe,
wykaz świadczeń gwarantowanych

Bezpłatnie udzielane świadczenia medyczne, tzw. koszyk, całkowicie finansowane ze
środków publicznych, to ………………………………(1). ………………..………(2) 
to środki farmakologiczne dostępne w cenie niższej niż cena rynkowa, ponieważ są
dotowane z budżetu. Z ............................... (3) mogą korzystać osoby małoletnie (do
ukończenia 16 roku życia) bądź pełnoletnie, uczące się (do 25 roku życia). Podczas
dłuższej nieobecności w pracy ......................................... (4) jest wypłacane w wysokości
80% wynagrodzenia. O wysokości .................................... (5) decyduje stopień
uszczerbku na zdrowiu stwierdzony u ubezpieczonego.

( ... / 2 p.)
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6 Podaj dwa argumenty potwierdzające istnienie w systemie prawnym „świętego
prawa własności”.

( ... / 2 p.)

7 Wyjaśnij, co oznacza zasada nullum crimen sine lege. ( ... / 1 p.)

8 Sformułuj dwa argumenty uzasadniające funkcjonowanie samorządu
terytorialnego.

( ... / 2 p.)
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9 Przeczytaj fragment art. 156, paragrafu 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
a następnie wskaż odpowiednie zapisy (punkty) potwierdzające wady prawne
podanych przypadków.

Art. 156. [Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej]
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy,
którą załatwiono milcząco;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

PRZYPADKI:
A. Organ administracyjny wydał decyzję w sprawie, pomimo że zapadła ona już
wcześniej, a stan faktyczny i okoliczności oraz strony pozostały te same.
B. Minister Edukacji Narodowej wydał pozwolenie na przekop Mierzei Wiślanej.
C. Zarząd powiatu reprezentowany przez starostę wydał decyzję o budowie drogi
krajowej Lubin–Zielona Góra.
D. Naczelnik urzędu skarbowego w Głuchej Dolnej wydał decyzję o nakazie zapłaty,
jednak nie określił wysokości kwoty.
E. Decyzja o zgodzie na wyburzenie budynku na działce nr 5 dotarła do Eugeniusza F. –
właściciela działki nr 8, na której nie stoi żaden budynek.

( ... / 2 p.)


