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PYTANIA EGZAMINACYJNE
CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
A - PRAWO CYWILNE
1. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku utraty przesyłki?
A. od przyjęcia przesyłki do przewozu
B. od protokolarnego ustalenia szkody
C. od dokonania likwidacji przesyłki
 D. od dnia w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą
2. Jaka jest różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia?
A. przy wykonywaniu zlecenia występują prawa autorskie, a przy umowie o dzieło nie występują
B. nie ma żadnej różnicy – to tylko kwestia nazewnictwa
C. dzieło jest czynnością prawną mającą charakter powtarzalny natomiast zlecenie dotyczy rzeczy o
charakterze niepowtarzalnym
 D. umowa zlecenie jest zobowiązaniem do dokonania określonej czynności prawnej, natomiast umowa o dzieło
jest zobowiązaniem do wykonania oznaczonego dzieła
3. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu przesyłki?
A. od dokonania likwidacji przesyłki
B. od chwili zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna nastąpić
 C. od chwili wydania przesyłki
D. od protokolarnego ustalenia szkody
4. Przedsiębiorca może upoważnić osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności. Jakie czynności może
wykonywać osoba lub osoby w imieniu mocodawcy?
 A. na podstawie prokury, mogą być wykonywane czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa
B. na podstawie pełnomocnictwa ogólnego mogą być wykonywane czynności związane z podejmowaniem
bieżących, rutynowych, zwykłych działań dotyczących przekazania pełnomocnictwa
 C. na podstawie pełnomocnictwa szczególnego mogą być wykonywane czynności dotyczące określonej czynności
prawnej
D. na podstawie pełnomocnictwa całkowitego, dozwolone jest dokonywanie czynności prawnych w imieniu
mocodawcy
5. W jakim przypadku zawarcie umowy nie jest wiążące dla stron umowy?
A. jeżeli umowa zostanie podpisana przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych
B. jeżeli umowa, której wartość przekracza 500.000 złotych, zostanie podpisana na czas krótszy niż 2 lata,
wyłącznie przez jednego przedstawiciela każdej ze stron
C. jeżeli umowa zostanie podpisana w niewłaściwej formie
 D. jeżeli umowa jest sprzeczna z obowiązującym prawem
6. Kiedy przedawniają się roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom?
A. po 6 miesiącach od dnia dostarczenia przesyłki
B. po upływie 1 roku od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono
przeciwko niemu powództwo
C. po upływie 1 roku od dnia dostarczenia przesyłki
 D. po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wniesiono przeciwko
niemu powództwo
7. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?
A. przetarg ograniczony lub nieograniczony
 B. podstęp osoby trzeciej
C. oferta
D. negocjacje
8. Kto odpowiada wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, jak również za
szkody, których przyczyną byłoby wadliwe opakowanie towaru?
 A. nadawca, chyba że wadliwość była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie
wniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie
B. przewoźnik, jeżeli wadliwość nie była widoczna i nie była mu znana w chwili jego przyjęcia, ponieważ
przewoźnik odpowiada za wszystkie straty, które nastąpią w czasie między przyjęciem towaru, a jego wydaniem
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C. solidarnie nadawca i przewoźnik
D. odbiorca
9. Na czym polegają negocjacje (rokowania)?
A. na jednorazowej czynności, gdzie każda ze stron prezentuje żądania i ustępstwa, co w efekcie doprowadza do
uzgodnienia wspólnego rozwiązania
B. przyjęciu przedstawionej oferty bez żadnych zmian
 C. stopniowym uzgadnianiu przez strony treści umowy przez wzajemne wymienianie między sobą niewiążących
chwilowo propozycji, co ostatecznie może prowadzić do zawarcia porozumienia satysfakcjonującego wszystkich
uczestników negocjacji
D. przyjęciu wybranej w wynik przetargu oferty i w następnym etapie uzgadnianiu warunków wykonania zlecenia i
związanej z tym umowy
10. Które z niżej wymienionych umów mogą być zawierane zgodnie z obowiązującym prawem przez przedsiębiorcę
wykonującego transport drogowy?
A. umowa dumpingowa
 B. umowa o pracę
 C. umowa przewozu
 D. umowa zlecenie i umowa o dzieło
11. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu przesyłki?
 A. od chwili wydania przesyłki
B. od protokolarnego ustalenia szkody
C. od dokonania likwidacji przesyłki
D. od chwili zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić
12. Czy umowa ustna zawsze jest wiążąca dla umawiających się stron?
 A. nie, niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność
czynności prawnej i jej nieważność
B. nie, nigdy, w każdym przypadku wymagana jest forma pisemna z urzędowym potwierdzeniem podpisu
C. tak, w każdym przypadku, jeżeli umawiające się strony uznają to za stosowne
 D. nie, gdy przepisy prawa wymagają zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności
14. Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu)?
A. usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy
B. udostępnienie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli czy wynajem
odbywa się zgodnie z umową
 C. zapłata należności zgodnie z umową
 D. korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem
16. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?
 A. pisemna informacja
B. rokowania (negocjacje)
C. oferta
D. przetarg
17. Jakie są podstawowe obowiązki wydzierżawiającego?
A. kontrola stanu przedmiotu dzierżawy
B. kontrola działalności dzierżawcy
C. dokonywanie napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym
 D. wydanie rzeczy w takim stanie, aby dzierżawca mógł jej używać i pobierać pożytki
18. Które z poniższych umów są umowami o usługi?
 A. umowa agencyjna
 B. umowa zlecenia
C. umowa użyczenia
 D. umowa przewozu
19. Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?
 A. umowa ubezpieczenia
B. umowa komisu
C. umowa agencyjna
D. umowa zlecenia
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