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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

inst.	kanc.	 –	zarządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	dnia	12	grudnia	2003	r.	
w	sprawie	organizacji	i	zakresu	działania	sekretariatów	sądo-
wych	oraz	innych	działów	administracji	sądowej	(Dz.	Urz.	MS	
z	2003	r.,	Nr	5,	poz.	22	z	późn.	zm.)

k.c.	 –	ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	–	Kodeks	cywilny	(Dz.	U.	Nr	16,	
poz.	93	z	późn.	zm.)

k.k.	 –	ustawa	z	dnia	6	czerwca	1997	r.	–	Kodeks	karny	(Dz.	U.	Nr	88,	
poz.	553	z	późn.	zm.)

k.p.c.	 –	ustawa	z	dnia	17	listopada	1964	r.	–	Kodeks	postępowania	cywil-
nego	(Dz.	U.	Nr	43,	poz.	296	z	późn.	zm.)

k.p.k.	 –	ustawa	z	dnia	6	czerwca	1997	r.	–	Kodeks	postępowania	karnego	
(Dz.	U.	Nr	89,	poz.	555	z	późn.	zm.)

k.r.o.	 –	ustawa	z	dnia	25	lutego	1964	r.	–	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy	
(Dz.	U.	Nr	9,	poz.	59	z	późn.	zm.)

reg.	sąd.	 –	rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	dnia	23	lutego	2007	r.	
–	Regulamin	urzędowania	sądów	powszechnych	(Dz.	U.	Nr	38,	
poz.	249	z	późn.	zm.)

rozporządzenie	 –	rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	44/2001	z	dnia	22	grudnia	2000	r.	
w	sprawie	jurysdykcji	i	uznawania	orzeczeń	sądowych	oraz	ich	
wykonywania	w	sprawach	cywilnych	i	handlowych	(Dz.	Urz.	
WE	L	12	z	16.01.2001,	s.	1;	Dz.	Urz.	UE	Polskie	wydanie	specjal-
ne,	rozdz.	19,	t.	4,	s.	42,	z	późn.	zm.)

u.d.r.	 –	ustawa	z	dnia	17	grudnia	2009	r.	o	dochodzeniu	roszczeń	w	po-
stępowaniu	grupowym	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	7,	poz.	44)

u.k.s.c.	 –	ustawa	z	dnia	28	lipca	2005	r.	o	kosztach	sądowych	w	sprawach	
cywilnych	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	90,	poz.	594	z	późn.	zm.)

u.k.s.e.	 –	ustawa	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	komornikach	sądowych	i	eg-
zekucji	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2011	r.	Nr	231,	poz.	1376)

u.p.g.s.p.	 –	ustawa	z	dnia	8	lipca	2005	r.	o	Prokuratorii	Generalnej	Skarbu	
Państwa	(Dz.	U.	Nr	169,	poz.	1417	z	późn.	zm.)

ust.	SN	 –	ustawa	z	dnia	23	listopada	2002	r.	o	Sądzie	Najwyższym	(Dz.	U.	
Nr	240,	poz.	2052	z	późn.	zm.)

nr	44/2001
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Czasopisma i oficjalne publikatory

Apel.-Lub.	 –	Apelacja.	Orzecznictwo	Sądu	Apelacyjnego	w	Lublinie
Dz.	U.	 –	Dziennik	Ustaw
OSNC	 –	Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego.	Izba	Cywilna
OSNCK	 –	Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego	Izby	Cywilnej	i	Izby	Karnej
OSNP	 –	Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego.	Izba	Pracy,	Ubezpieczeń	Spo-

łecznych	i	Spraw	Publicznych
OSP	 –	Orzecznictwo	Sądów	Polskich

Inne

SA	 –	sąd	apelacyjny
SN	 –	Sąd	Najwyższy
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Rozdział 1. Zagadnienia wstępne – postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania…

 

Rozdział 1

ZAGADNIENIA WSTĘPNE – POSTĘPOWANIE CYWILNE, SPRAWA 
CYWILNA, DROGA SĄDOWA, WPŁYW POSTĘPOWANIA 

CYWILNEGO NA POSTĘPOWANIE KARNE, ZASADY PROCESOWE

1. Sprawą cywilną w znaczeniu materialnym jest:
	 a)	 sprawa,	która	jest	cywilna	z	mocy	przepisów	zawartych	w	k.p.c.,
	 b)	 sprawa	z	zakresu	prawa	pracy,
	 c)	 sprawa	z	zakresu	ubezpieczeń	społecznych,
	 d)	 sprawa,	do	której	stosuje	się	przepisy	k.p.c.	z	mocy	ustaw	szczególnych.

2. Sprawą cywilną w znaczeniu formalnym jest:
	 a)	 sprawa	o	odtworzenie	dyplomu	naukowego,
	 b)	 sprawa	z	odwołania	od	decyzji	Prezydenta	Miasta	Lublina	odmawiającej	wydania	

prawa	jazdy,
	 c)	 sprawa	o	rozwód,
	 d)	 sprawa	o	przywrócenie	do	pracy.

3. Droga sądowa w sprawach cywilnych jest dopuszczalna:
 a) tylko	wtedy,	gdy	przepis	szczególny	tak	stanowi,
	 b) w	każdej	sprawie	majątkowej,
	 c) w	każdej	sprawie	wynikającej	ze	stosunków	cywilnoprawnych,	chyba	że	przepis	

szczególny	stanowi	inaczej,
 d) w	każdej	sprawie	dotyczącej	podmiotów	prywatnych.

4. Normy procesowe są co do zasady normami o charakterze:
	 a)	 imperatywnym	i	instrumentalnym,
	 b) imperatywnym	i	substancjalnym,
	 c) semiimperatywnym	i	substancjalnym,
 d) dyspozytywnym	i	instrumentalnym.

5. Charakterystyczną cechą trybu procesowego jest:
	 a)	 możliwość	wszczęcia	go	z	inicjatywy	sądu,
	 b)	 rozstrzyganie	merytorycznie	sprawy	postanowieniem,
	 c)	 rozpoznawanie	spraw	na	rozprawie,
	 d)	występowanie	w	charakterze	uczestników	wszystkich	zainteresowanych	osób.
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6. Charakterystyczną cechą trybu nieprocesowego jest:
	 a)	 oparcie	na	zasadzie	dwustronności,
	 b)	 rozstrzyganie	merytorycznie	sprawy	postanowieniem,
	 c)	 rozpoznawanie	spraw	na	rozprawie,
	 d)	możliwość	jego	wszczęcia	wyłącznie	z	inicjatywy	stron.

7. W trybie procesowym sąd rozpoznaje sprawę:
	 a)	 o	świadczenie	odszkodowawcze	w	związku	z	wypadkiem	przy	pracy,
	 b)	 o	uznanie	za	zmarłego,
	 c)	 o	podział	majątku	wspólnego	po	ustaniu	małżeńskiej	wspólności	majątkowej,
	 d)	 o	ubezwłasnowolnienie.

8. W trybie nieprocesowym sąd rozpoznaje sprawę:
	 a)	 ze	stosunku	spółki,
	 b)	 o	ustalenie	istnienia	stosunku	pracy,
	 c)	 o	separację	na	zgodny	wniosek	małżonków,
	 d)	 o	rozwód.

9. Zasada prawdy materialnej:
	 a)	 obliguje	sąd	do	oparcia	rozstrzygnięcia	jedynie	na	materiale	dostarczonym	przez	

strony,
	 b)	 wyraża	się	w	generalnym	związaniu	sądu	uznaniem	powództwa	przez	pozwanego,
	 c)	 znajduje	wyraz	w	pominięciu	przez	sąd	II	instancji	faktów	i	dowodów,	które	stro-

na	mogła	przytoczyć	w	postępowaniu	przed	sądem	I	instancji,
	 d)	 umożliwia	dopuszczenie	przez	sąd	dowodów	niewskazanych	przez	strony.

10. Zasada prawdy formalnej:
	 a)	 zdecydowanie	dominuje	w	obowiązującym	k.p.c.,
	 b)	 upoważnia	sąd	do	pominięcia	środków	dowodowych	przytaczanych	przez	strony	

tylko	dla	zwłoki,
	 c)	 umożliwia	dopuszczenie	dowodów	niewskazanych	przez	strony,
	 d)	 znajduje	wyraz	w	udziale	prokuratora	i	organizacji	społecznych	w	postępowaniu	

cywilnym.

11. Onus probandi to:
	 a)	 inaczej	ciężar	przytoczenia	dowodów,
	 b)	 inaczej	ciężar	dowodu,	czyli	udowodnienia	twierdzeń	strony,
	 c)	 obowiązek	mówienia	prawdy,
	 d)	 spoczywający	na	stronach	obowiązek	ustosunkowania	się	do	twierdzeń	strony	

przeciwnej.

12. Onus proferendi to:
	 a)	 spoczywający	na	stronie	ciężar	udowodnienia	wszelkich	jej	twierdzeń	o	istnieniu	lub	

nieistnieniu	okoliczności	faktycznych,	z	których	wywodzi	dla	siebie	skutki	prawne,
	 b)	 zobowiązanie	przewodniczącego	do	przewodniczenia	rozprawom,
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	 c)	 spoczywający	na	stronach	obowiązek	dawania	wyjaśnień	co	do	okoliczności	spra-
wy	zgodnie	z	prawdą,

	 d)	 spoczywający	na	stronach	obowiązek	przygotowania,	gromadzenia	i	dostarczania	
materiału	procesowego.

13. Zasada równouprawnienia stron:
	 a)	 nie	znajduje	odzwierciedlenia	w	trybie	nieprocesowym,
	 b)	 zobowiązuje	sąd	do	wydania	rozstrzygnięcia	co	do	istoty	sprawy	dopiero	po	wy-

słuchaniu	obu	stron,
	 c)	 wynika	z	wyraźnego	przepisu	k.p.c.,
	 d)	 zwalnia	sąd	z	obowiązku	udzielania	wskazówek	stronom,	niezależnie	od	tego,	czy	

działają	bez	adwokata	lub	radcy	prawnego,	czy	też	są	przez	niego	reprezentowane.

14. Oceny dowodów w postępowaniu cywilnym sąd dokonuje:
	 a)	 w	oparciu	o	dowolną	ocenę	zebranego	materiału,
	 b)	 swobodnie,	chyba	że	ocenia	dowód	z	dokumentu	urzędowego,
	 c)	 w	oparciu	jedynie	o	wiarygodne	dowody,
	 d)	 na	podstawie	wszechstronnej	analizy	całego	zebranego	materiału.

15. Skutkiem niedopuszczalności drogi sądowej powstałej w toku postępowania jest:
	 a)	 odrzucenie	pozwu,
	 b)	 nieważność	postępowania,
	 c)	 zwrot	pozwu,
	 d)	 umorzenie	postępowania.

16. Skutkiem pierwotnej niedopuszczalności drogi sądowej jest:
	 a)	 umorzenie	postępowania,
	 b)	 odrzucenie	pozwu,
	 c)	 nieważność	postępowania,
	 d)	 oddalenie	pozwu.

17. Prawomocny wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa wydany w postępowa-
niu karnym jest w postępowaniu cywilnym:

 a) wiążący	co	do	faktu	wydania,	a	w	pozostałym	zakresie	podlega	swobodnej	ocenie,
	 b) wiążący	wyłącznie	co	do	faktu	skazania,
	 c) wiążący	co	do	faktu	popełnienia	przestępstwa,	ale	w	pozostałym	zakresie	ustale-

nia	faktyczne	sąd	cywilny	może	poczynić	samodzielnie,
 d) wiążący,	chyba	że	w	postępowaniu	dowodowym	zostaną	wykazane	okoliczności	

odmienne.

18. Sąd cywilny jest związany:
	 a)	 ustaleniami	faktycznymi	dokonanymi	przez	sąd	karny	w	sprawie,	w	której	wyda-

no	prawomocny	wyrok	skazujący,
	 b)	 nieprawomocnym	wyrokiem	skazującym	wydanym	w	postępowaniu	karnym,
	 c)	 ostateczną	decyzją	administracyjną	o	charakterze	konstytutywnym,
	 d)	 oceną	dowodów	dokonaną	przez	inny	sąd.
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19. Sąd w postępowaniu karnym:
 a) jest	związany	każdym	prawomocnym	orzeczeniem	sądu	cywilnego,
	 b) nie	jest	związany	orzeczeniami	sądu	cywilnego,
	 c) jest	związany	konstytutywnymi	orzeczeniami	sądu	cywilnego,
 d) jest	związany	tylko	orzeczeniami	wydanymi	przez	sądy	II	instancji.

20. Roszczenia cywilne mogą być dochodzone w postępowaniu karnym:
 a) tylko	w	drodze	powództwa	adhezyjnego,
	 b) w	drodze	powództwa	adhezyjnego,	a	także	w	ramach	środków	karnych	oraz	za-

sądzenia	z	urzędu	odszkodowania,
	 c) w	drodze	powództwa	adhezyjnego,	a	gdy	ono	jest	niedopuszczalne	–	w	ramach	

grzywny,
 d) tylko	za	zgodą	sądu	karnego.

21. Jan K., poszkodowany w wypadku samochodowym wniósł w sprawie karnej prze-
ciwko Tomaszowi Z., oskarżonemu o spowodowanie wypadku, powództwo ad-
hezyjne, żądając 10 000 zł tytułem odszkodowania oraz 15 000 zł tytułem zadość-
uczynienia za krzywdę. Sąd karny, skazując Tomasza Z., zasądził na rzecz Jana K. 
10 000 zł tytułem odszkodowania i 5000 zł tytułem zadośćuczynienia, zaś w pozo-
stałym zakresie powództwo oddalił.
Jan K. wniósł następnie pozew przed sąd cywilny, pozywając Tomasza Z. o „pozo-
stałe” 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia, których nie zasądził sąd karny. W takiej 
sytuacji, zakładając, że żądanie powoda jest zasadne, sąd cywilny:

 a) zasądzi	na	rzecz	powoda	10	000	zł,	bo	wyrok	karny	jest	wiążący	tylko	w	zakresie	
ustaleń	co	do	faktu	popełnienia	przestępstwa,

	 b) oddali	powództwo,	gdyż	prawomocny	wyrok	karny	wiąże	sąd	cywilny	w	całości,
	 c) pozostawi	powództwo	cywilne	bez	rozpoznania,
 d) odrzuci	pozew.

22. W pozwie przeciwko Zenonowi T. 15-letni Witold F. domagał się odszkodowania 
w związku ze sprzeniewierzeniem kwoty 10 000 zł, którą powód pożyczył pozwa-
nemu celem zainwestowania na giełdzie. Tymczasem pozwany, zamiast zainwesto-
wać pieniądze w akcje, przeznaczył je na zakup środków odurzających. Pozwany 
podniósł w swojej obronie zarzut braku zdolności procesowej powoda, a ponadto, 
że ewentualne zasądzenie odszkodowania wymagałoby uprzedniego uznania go 
prawomocnym wyrokiem karnym za winnego posiadania narkotyków i oszukań-
czego zawarcia umowy pożyczki bez zamiaru jej zwrotu. Ustosunkowując się do 
zarzutów pozwanego, sąd powinien:

 a) zawiadomić	sąd	karny	o	popełnieniu	przez	pozwanego	przestępstwa	i	zawie-
sić	postępowanie	cywilne	do	czasu	prawomocnego	zakończenia	postępowania	
karnego,

	 b) wezwać	rodziców	Witolda	F.	do	wstąpienia	do	postępowania	i	zatwierdzenia	do-
tychczasowych	czynności	procesowych	powoda,

	 c) automatycznie	odrzucić	pozew,
 d) nadać	żądaniu	bieg	i	oddalić	powództwo.
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23. W sprawie z powództwa Jana Z. przeciwko Tomaszowi N. o zapłatę 1000 zł z tytułu 
umowy pożyczki Sąd Rejonowy w L. wydał w dniu 4 listopada 2010 r. wyrok od-
dalający powództwo, który został zaskarżony w drodze apelacji przez Jana Z. Sąd 
okręgowy wyznaczył rozprawę apelacyjną na dzień 22 listopada 2010 r.
W dniu 8 listopada 2010 r. Jan Z. wniósł przeciwko Tomaszowi N. do Sądu Rejono-
wego w S. pozew o zapłatę 1000 zł, oparty na tym samym stanie faktycznym i praw-
nym, jak w sprawie przed Sądem Rejonowym w L.
W takiej sytuacji Sąd Rejonowy w S.:

	 a)	 oddali	powództwo	z	uwagi	na	powagę	rzeczy	osądzonej,
	 b)	 odrzuci	pozew	z	uwagi	na	powagę	rzeczy	osądzonej,
	 c)	 oddali	powództwo	z	uwagi	na	niedopuszczalność	drogi	sądowej,
	 d)	 odrzuci	pozew	z	uwagi	na	zawisłość	sporu.

24. Skutkiem rozpoznania i rozstrzygnięcia przez sąd cywilny sprawy, w której zacho-
dzi brak jurysdykcji krajowej, jest:

	 a)	 nieważność	orzeczenia,
	 b)	 bezskuteczność	orzeczenia,
	 c)	 nieważność	postępowania,
	 d)	 bezskuteczność	postępowania.

25. Powództwo adhezyjne może być uwzględnione przez sąd karny:
	 a)	 tylko	w	razie	skazania	oskarżonego	lub	warunkowego	umorzenia	postępowania,
	 b)	 tylko	w	razie	skazania	oskarżonego	lub	bezwarunkowego	umorzenia	postę-

powania,
	 c)	 tylko	w	razie	skazania	oskarżonego,
	 d)	 bez	względu	na	kierunek	rozstrzygnięcia	kwestii	odpowiedzialności	karnej	za	

przestępstwo.

26. Zakres terytorialny obowiązywania k.p.c. polega na:
	 a)	 stosowaniu	przepisów	obowiązujących	w	siedzibie	sądu	ze	względu	na	przedmiot	

postępowania,
	 b)	 nakazaniu	sądowi	stosowania	prawa	procesowego	obowiązującego	w	siedzibie	

sądu	bez	żadnych	wyjątków,
	 c)	 nakazaniu	sądowi	stosowania	prawa	procesowego	obowiązującego	w	siedzibie	

sądu	z	koniecznością	zastosowania	prawa	procesowego	państwa	obcego	na	jego	
żądanie	bez	względu	na	to,	czy	są	zgodne	z	porządkiem	prawnym	państwa,

	 d)	 nakazaniu	sądowi	stosowania	prawa	procesowego	obowiązującego	w	siedzibie	
sądu	z	możliwością	zastosowania	prawa	procesowego	państwa	obcego	na	jego	
żądanie,	gdy	nie	jest	to	sprzeczne	z	zasadami	porządku	publicznego.

27. Z ilu części składa się k.p.c.:
	 a)	 3,
	 b)	 4,
	 c)	 5,
 d) 6.
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28. Zasada jednolitości postępowania nakazuje:
	 a)	 stosować	prawo	obowiązujące	w	czasie	dokonywania	poszczególnych	czynności	

procesowych,
	 b)	 doprowadzić	postępowanie	według	dotychczasowych	przepisów	do	końca	postę-

powania	przed	daną	instancją,
	 c)	 stosować	dotychczasowe	normy	procesowe	do	zakończenia	postępowania	wszczę-

tego	przed	zmianą	przepisów,
	 d)	 żadna	z	odpowiedzi	nie	jest	prawidłowa.
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Rozdział 2

SĄD – WŁAŚCIWOŚĆ, WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU, 
UMOWA PROROGACYJNA, SKŁAD SĄDU, WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o:
	 a)	 ustalenie	ojcostwa,
	 b)	 zapłatę	czynszu	najmu	lokalu	mieszkalnego,	jeśli	wartość	przedmiotu	sporu	wy-

nosi	35	000	zł,
	 c)	 separację,
	 d)	 naruszenie	posiadania.

2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o:
	 a)	 ochronę	dóbr	osobistych,
	 b)	 unieważnienie	małżeństwa,
	 c)	 zapłatę	czynszu	najmu	lokalu	mieszkalnego,	jeśli	wartość	przedmiotu	sporu	wy-

nosi	35	000	zł,
	 d)	 roszczenia	wynikające	z	prawa	prasowego.

3. Jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu wynosi 
85 000 zł, wówczas:

	 a)	 postępowanie	jest	nieważne,
	 b)	 orzeczenie	jest	nieważne,
	 c)	 zachodzi	uchybienie	procesowe,	które	może	być	podstawą	zarzutu	odwoławczego,
	 d)	 zachodzi	uchybienie	procesowe,	które	jest	przez	sąd	odwoławczy	brane	pod	uwa-

gę	z	urzędu	w	każdym	stanie	sprawy.

4. Sprawę o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni:
	 a)	 rozstrzyga	sąd	rejonowy,
	 b)	 rozstrzyga	sąd	okręgowy,
	 c)	 rozstrzyga	się	w	trybie	nieprocesowym,
	 d)	 rozstrzyga	się	w	postępowaniu	odrębnym.

5. Sąd Najwyższy w postępowaniu cywilnym:
	 a)	 jest	sądem	III	instancji,
	 b)	 rozpoznaje	wyłącznie	skargi	kasacyjne,
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	 c)	 sprawuje	nadzór	nad	działalnością	orzeczniczą	sądów	powszechnych	przez	wy-
dawanie	wiążących	orzeczeń,

	 d)	może	rozstrzygać	zagadnienia	prawne.

6. Sądem właściwym w razie wytoczenia powództwa ze stosunku małżeństwa jest 
w pierwszej kolejności sąd:

	 a)	 ostatniego	miejsca	zamieszkania	powoda,
	 b)	 ostatniego	miejsca	zamieszkania	pozwanego,
	 c)	 ostatniego	wspólnego	miejsca	zamieszkania	małżonków,	jeśli	choć	jedno	z	nich	

jeszcze	stale	tam	przebywa,
	 d)	 aktualnego	miejsca	zamieszkania	pozwanego.

7. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do momentu:
	 a)	 ukończenia	postępowania,	chyba	że	podstawy	właściwości	zmieniły	się	w	toku	

sprawy,
	 b)	 ukończenia	postępowania,	choćby	podstawy	właściwości	zmieniły	się	w	toku	sprawy,
	 c)	 zwrotu	pozwu	z	powodu	nieuzupełnienia	braków	formalnych,
	 d)	 oddalenia	pozwu.

8. Miejscowa właściwość wyłączna sądu zachodzi w sprawach:
	 a)	 wyrządzenia	szkody	czynem	niedozwolonym	przez	prowadzącego	pojazd,
	 b)	 dochodzenia	roszczeń	alimentacyjnych,
	 c)	 unieważnienia	małżeństwa,
	 d)	wydzierżawienia	nieruchomości.

9. Powód złożył do Sądu Rejonowego w L. – Sądu Pracy pozew o odwołanie członka 
Rady Miejskiej. Sąd, uznawszy, że sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej, po-
winien:

	 a)	 przekazać	sprawę	właściwemu	organowi,
	 b)	 odrzucić	pozew	z	powodu	niedopuszczalności	drogi	sądowej,
	 c)	 oddalić	powództwo	z	powodu	niedopuszczalności	drogi	sądowej,
	 d)	 pozostawić	pozew	bez	rozpoznania.

10. Jan W. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze szkodą, jakiej 
doznał na skutek bezprawnego wtargnięcia lubelskich policjantów do jego miesz-
kania. W takiej sytuacji pozew powinien być wniesiony:

	 a)	 przeciwko	Skarbowi	Państwa	reprezentowanemu	przez	Ministra	Spraw	We-
wnętrznych	do	sądu	w	Warszawie,

	 b)	 przeciwko	Skarbowi	Państwa	reprezentowanemu	przez	Komendanta	Wojewódz-
kiego	Policji	w	Lublinie	do	sądu	w	Lublinie,

	 c)	 przeciwko	Skarbowi	Państwa,	o	którego	reprezentację	zadba	sąd,	do	sądu	właści-
wego	według	miejsca	zdarzenia,

	 d)	 przeciwko	Skarbowi	Państwa	reprezentowanemu	bezwzględnie	przez	Prokurato-
rię	Generalną	Skarbu	Państwa	do	sądu	właściwego	według	miejsca	zamieszkania	
powoda.
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11. Jeżeli nie można wyznaczyć, według przepisów ustawy, sądu wyłącznie właściwe-
go do rozpoznania sprawy:

	 a)	 zastosowanie	znajdują	przepisy	o	właściwości	ogólnej,
	 b)	 Sąd	Najwyższy	oznaczy	sąd,	przed	który	należy	wytoczyć	powództwo,
	 c)	 sąd	przełożony	wyznaczy	inny	sąd,
	 d)	 strony	same	wskazują	sąd	właściwy.

12. Sąd bada swą właściwość po wniesieniu pozwu:
	 a)	 z	urzędu	i	w	razie	stwierdzenia	swej	niewłaściwości	przekazuje	sprawę	sądowi	

właściwemu,
	 b)	 na	wniosek	i	w	razie	stwierdzenia	swej	niewłaściwości	przekazuje	sprawę	sądowi	

właściwemu,
	 c)	 z	urzędu	i	w	razie	stwierdzenia	swej	niewłaściwości	odrzuca	pozew,
	 d)	 na	wniosek	i	w	razie	stwierdzenia	swej	niewłaściwości	odrzuca	pozew.

13. Jan N. pozwał solidarnie: Adama J., pożyczkobiorcę, oraz Alinę J., poręczycielkę 
długu. Adam J. mieszka w Katowicach, zaś Alina J. w Krakowie. W takim przy-
padku:

	 a)	 pozew	powinien	być	wniesiony	do	sądu	w	Katowicach	jako	właściwego	miejsco-
wo	dla	głównego	dłużnika	(Adama	J.),

	 b)	 pozew	może	być	wniesiony	alternatywnie	do	sądu	w	Katowicach	lub	w	Krakowie,
	 c)	 sąd	właściwy	miejscowo	do	rozpoznania	sprawy	zostanie	wyznaczony	przez	sąd	

przełożony,
	 d)	 sąd	właściwy	miejscowo	do	rozpoznania	sprawy	zostanie	wyznaczony	przez	Sąd	

Najwyższy.

14. Wartość przedmiotu sporu powinna być wskazana przez powoda:
	 a)	 jedynie	w	sprawach	o	roszczenia	pieniężne,
	 b)	 we	wszystkich	sprawach	rozpoznawanych	w	postępowaniu	cywilnym,
	 c)	 w	sprawach	majątkowych,
	 d)	 jedynie	wówczas,	gdy	stronę	zobowiąże	do	tego	sąd.

15. Do właściwości rzeczowej sądu okręgowego należą:
	 a)	 sprawy	o	alimenty,
	 b)	 sprawy	o	uzgodnienie	treści	księgi	wieczystej	z	rzeczywistym	stanem	rzeczy,	je-

żeli	wartość	przedmiotu	sporu	przewyższa	75	000	zł,
	 c)	 sprawy	o	ustanowienie	rozdzielności	majątkowej	między	małżonkami,
	 d)	 sprawy	o	naruszenie	renomy	firmy.

16. W sprawach o zastaw lub hipotekę:
	 a)	 wartość	przedmiotu	sporu	stanowi	suma	wierzytelności,
	 b)	 wartość	przedmiotu	sporu	stanowi	wartość	hipoteki	lub	zastawu,
	 c)	 wartości	przedmiotu	sporu	nie	określa	się,
	 d)	właściwy	jest	zawsze	sąd	okręgowy.
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17. Sąd może z urzędu sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda 
do momentu:

	 a)	 doręczenia	odpisu	pozwu	pozwanemu,
	 b)	 złożenia	przez	pozwanego	odpowiedzi	na	pozew,
	 c)	 rozpoczęcia	rozprawy,
	 d)	wdania	się	przez	pozwanego	w	spór	co	do	istoty	sprawy.

18. Pod pojęciem ruchomej właściwości rzeczowej należy rozumieć sytuację, gdy:
	 a)	 właściwych	rzeczowo	jest	alternatywnie	kilka	sądów,
	 b)	 właściwy	rzeczowo	sąd	rejonowy	przekazuje	sprawę	do	rozpoznania	sądowi	okrę-

gowemu	z	uwagi	na	występujące	w	niej	zagadnienie	prawne,
	 c)	 właściwość	rzeczowa	sądu	zmienia	się	wraz	ze	zmianami	w	zakresie	wartości	

przedmiotu	sporu,
	 d)	właściwość	rzeczowa	sądu	zależy	od	miejsca	zamieszkania	pozwanego.

19. Umowę prorogacyjną charakteryzuje:
	 a)	 możliwość	zawarcia	w	ramach	właściwości	miejscowej	ogólnej	i	przemiennej	w	try-

bie	procesowym	i	nieprocesowym,
	 b)	 możliwość	zawarcia	tylko	w	ramach	właściwości	miejscowej	wyłącznej,
	 c)	 obowiązek	brania	jej	pod	uwagę	przez	sąd	dopiero	na	zarzut	strony,
	 d)	możliwość	zawarcia	wyłącznie	w	trybie	nieprocesowym.

20. W postępowaniu nieprocesowym:
	 a)	 strony	mogą	zawrzeć	umowę,	w	której	oznaczą	dowolnie	sąd	właściwy	do	rozpo-

znania	sporu	już	między	nimi	wynikłego,
	 b)	 obowiązuje	generalna	zasada	właściwości	rzeczowej	sądów	okręgowych,
	 c)	 sądem	wyłącznie	właściwym	jest	sąd	miejsca	zamieszkania	powoda,
	 d)	 sądem	właściwym	do	postępowania	z	urzędu	jest	sąd	miejsca,	w	którego	okręgu	

nastąpiło	zdarzenie	będące	podstawą	wszczęcia	postępowania.

21. Powód wniósł pozew do Sądu Rejonowego w L., a pozwany wniósł odpowiedź na 
pozew, w której nie uznał żądania powoda i wniósł o oddalenie powództwa. Prze-
wodniczący wyznaczył rozprawę. Na rozprawie pozwany zgłosił zarzut istnienia 
między stronami umowy prorogacyjnej poddającej rozstrzygnięcie tego sporu Są-
dowi Rejonowemu w C. W takiej sytuacji Sąd Rejonowy w L. powinien:

	 a)	 przystąpić	do	rozpoznania	sprawy,
	 b)	 uznać	się	za	niewłaściwy	i	przekazać	sprawę	do	rozpoznania	Sądowi	Rejonowe-

mu	w	C.,
	 c)	 uznać	się	za	niewłaściwy	i	odrzucić	pozew,
	 d)	 stwierdzić	w	drodze	postanowienia	nieważność	postępowania.

22. Skład sądu jest prawidłowy, jeśli:
	 a)	 w	sprawie	o	alimenty	sąd	I	instancji	orzekł	w	składzie	1	sędziego	zawodowego,
	 b)	 w	sprawie	o	alimenty	sąd	II	instancji	orzekł	w	składzie	1	sędziego	zawodowego	

i	2	ławników,
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