
31. Zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym,  umowa  należąca  do  umów  powszechnie 
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, zawarta przez 
osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych:
A.  jest zawsze nieważna,
B. staje się ważna z chwilą  jej  wykonania,  chyba że pociąga za sobą rażące 

pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych,
C. staje się ważna z chwilą jej wykonania, nawet jeżeli pociąga za sobą rażące 

pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

32. Zgodnie  z  Kodeksem cywilnym,  ten,  czyje  dobro osobiste  zostaje  zagrożone 
cudzym działaniem, może żądać:
A. zaniechania  tego  działania,  pod  warunkiem,  że  jest  ono  bezprawne  i 

zawinione,
B. zaniechania tego działania, pod warunkiem, że doznał szkody majątkowej,
C. zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

33. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firma oddziału osoby prawnej zawiera:
A. skróconą nazwę tej osoby prawnej oraz określenie „oddział” ze wskazaniem 

miejscowości, w której oddział ma siedzibę,
B. pełną  nazwę tej  osoby prawnej  oraz  określenie  „oddział”  ze wskazaniem 

miejscowości, w której oddział ma siedzibę,
C. skróconą nazwę tej osoby prawnej oraz określenie „oddział” ze wskazaniem 

miejscowości, w której osoba ta ma swą siedzibę.

34. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część 
czynności prawnej:
A. czynność  pozostaje  w  mocy  co  do  pozostałych  części,  chyba  że  z 

okoliczności  wynika,  iż  bez  postanowień  dotkniętych  nieważnością 
czynność nie zostałaby dokonana,

B. czynność, bez względu na okoliczności, jest nieważna w całości,
C. czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części tylko wtedy, gdy tak 

postanowiono w treści tej czynności.

35. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
okoliczność,  że  pełnomocnik  jest  ograniczony  w  zdolności  do  czynności 
prawnych:
A. ma  wpływ  na  ważność  czynności  dokonanej  przez  niego  w  imieniu 

mocodawcy; czynność ta jest nieważna,
B. ma  wpływ  na  ważność  czynności  dokonanej  przez  niego  w  imieniu 

mocodawcy; ważność tej czynności zależy od jej potwierdzenia przez osobę, 
w której imieniu czynność została dokonana,

C. nie  ma wpływu na ważność czynności  dokonanej  przez niego w imieniu 
mocodawcy.

36. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy 
ruchomej:
A. wystarczające jest  wejście  w jej  samoistne  posiadanie  w dobrej  wierze i  

posiadanie samoistne przez okres trzech lat  bez względu na dobrą lub złą 
wiarę posiadacza, 

B. konieczne jest nieprzerwane, samoistne jej posiadanie w dobrej wierze przez 
okres trzech lat,

C. wystarczające jest jej posiadanie zależne przez okres trzech lat.

37. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do czynności przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu,  potrzebna  jest  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli;  w  braku  takiej 
zgody:
A. każdy ze współwłaścicieli,  bez względu na wysokość przysługującego mu 

udziału, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd,
B. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać 

rozstrzygnięcia przez sąd,
C. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej jedną trzecią, mogą 

żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

38. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzytelność przedawniona:
A. nie może być potrącona, bez względu na okoliczności,
B. może być potrącona w każdym przypadku,
C. może  być  potrącona,  jeżeli  w  chwili,  gdy  potrącenie  stało  się  możliwe,  

przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

39. Zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym,  uznania  czynności  prawnej  dokonanej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat 
pięciu:
A. od daty tej czynności,
B. od  daty,  w której  uprawniony  wierzyciel  dowiedział  się  o  dokonaniu  tej 

czynności,
C. od daty powstania wierzytelności, której ochrony domaga się wierzyciel. 

40. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży 
dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają 
się:
A. z upływem lat dwóch,
B. z upływem lat trzech,
C. z upływem lat dziesięciu.

41. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa:
A. sprzedaż każdej rzeczy osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, 

jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym 
zapłaceniem ceny, chyba że kupujący nabył rzecz w zakresie działalności 
swego przedsiębiorstwa,

B. sprzedaż  rzeczy  ruchomej  osobie  fizycznej  lub  prawnej  za  cenę  płatną 
w określonych ratach,  niezależnie od tego,  czy rzecz ma być kupującemu 
wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny,

C. sprzedaż rzeczy ruchomej  osobie  fizycznej  za  cenę płatną w określonych 
ratach,  jeżeli  według  umowy  rzecz  ma  być  kupującemu  wydana  przed 
całkowitym zapłaceniem ceny,  chyba że kupujący nabył rzecz w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa.

42.  Zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym,  w  przypadku  zawarcia  umowy  o  roboty 
budowlane,  prawo  wykonawcy  (generalnego  wykonawcy)  do  żądania  od 
inwestora gwarancji zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót 
budowlanych:
A. nie może być przez czynność prawną wyłączone ani ograniczone,
B. może być przez czynność prawną wyłączone bądź ograniczone,
C. może być przez czynność prawną ograniczone, a nie może być wyłączone.

43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli najemca używa najętej rzeczy ruchomej 
w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia 
nie przestaje jej używać w taki sposób:
A. wynajmujący  może  wypowiedzieć  najem  bez  zachowania  terminów 

wypowiedzenia,
B. wynajmujący  może  wypowiedzieć  najem  wyłącznie  z  zachowaniem 

terminów wypowiedzenia,
C. wynajmujący  może  wypowiedzieć  najem  wyłącznie  z  zachowaniem 

terminów  wypowiedzenia  w  sytuacji,  gdy  jednocześnie  rzecz  zostaje 
narażona na utratę lub uszkodzenie.

44.  Zgodnie  z  Kodeksem cywilnym,  przez  umowę dzierżawy wydzierżawiający 
zobowiązuje się  oddać dzierżawcy rzecz do używania i  pobierania pożytków 
przez czas oznaczony lub nieoznaczony,  a  dzierżawca zobowiązuje się  płacić 
wydzierżawiającemu:
A. umówiony czynsz, który może być zastrzeżony wyłącznie w pieniądzach,
B. umówiony czynsz, chyba że strony postanowiły inaczej,
C. umówiony  czynsz,  który  może  być  zastrzeżony  w  pieniądzach  lub 

świadczeniach  innego  rodzaju;  czynsz  może  być  również  oznaczony  w 
ułamkowej części pożytków.

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za dług przyszły:
A. udzielenie poręczenia nigdy nie jest dopuszczalne,
B. można poręczyć tylko pod warunkiem określenia terminu, na jaki udzielono 

poręczenia,
C. można poręczyć do wysokości z góry oznaczonej.

46. Zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym,  jeżeli  zobowiązany  z  tytułu  umowy  o 
dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość:
A. dożywocie wygasa,
B. dożywotnik  może  żądać  zamiany  prawa dożywocia  na  dożywotnią  rentę 

odpowiadającą wartości tego prawa,
C. nabywca  nieruchomości  może  żądać  zamiany  prawa  dożywocia  na 

dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedmiotem zapisu windykacyjnego nie może 
być:
A. gospodarstwo rolne,
B. przedsiębiorstwo,
C. rzecz oznaczona tylko co do gatunku.

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zachowek przysługuje wyłącznie:
A. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani 

do spadku z ustawy,
B. zstępnym,  małżonkowi  oraz  powinowatym  spadkodawcy  do  drugiego 

stopnia, którzy byliby powołani do spadku z ustawy,
C. zstępnym,  małżonkowi,  rodzeństwu  oraz  rodzicom  spadkodawcy,  którzy 

byliby powołani do spadku z ustawy.

49. Zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym,  uchylenie  się  od  skutków  prawnych 
oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, które zostało złożone pod 
wpływem błędu lub groźby:
A. powinno nastąpić przed sądem i wymaga zatwierdzenia przez sąd,
B. powinno  nastąpić  przed  notariuszem  i  zostać  złożone  w  formie  aktu 

notarialnego,
C. powinno  nastąpić  przed  notariuszem i  zostać  złożone  w formie  pisemnej 

z podpisem notarialnie poświadczonym. 

50. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą 
odpowiedzialność za długi spadkowe:
A. w stosunku do wielkości udziałów, w jakich nabyli spadek,
B. solidarną,
C. w częściach równych, niezależnie od wielkości udziałów, w jakich nabyli 

spadek.
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