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INFORMACJE
NA TEMAT EGZAMINU
□

□

□

□
□

□
□

□

Wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem się na egzamin należy wykonać w terminie do miesiąca
przed planowanym egzaminem. Zbyt późne zgłoszenie na egzamin może skutkować
niezakwalifikowaniem na dany termin.
Zawiadomienie o dacie i godzinie egzaminu otrzymuje się na adres zamieszkania informację z ITS
przesyłką poleconą w tygodniu, w którym ma się odbyć egzamin – należy uzbroić się w cierpliwość; jeżeli
nie dostaną Państwo informacji do czwartku przed egzaminem, w piątek należy zadzwonić bezpośrednio
do ITS.
Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu i zadania egzaminacyjnego. Test obejmuje zakres
zagadnień określony w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w
każdym module po 8 losowo wybranych pytań.
Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących po
dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy
kierowców. Na każde pytanie w teście przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej
niż jedna może być poprawna. Wybraną odpowiedź lub wybrane odpowiedzi kandydat zaznacza znakiem
(x). W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi kandydat jest obowiązany obwieść błędnie
zaznaczoną (zakreśloną) odpowiedź kółkiem, złożyć przy niej swoją parafę, a następnie zaznaczyć znakiem
(x) inną odpowiedź, uznaną przez kandydata za właściwą.
Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut. Czas rozwiązywania zadania
egzaminacyjnego wynosi 120 minut.
Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do
otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku
uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
W trakcie egzaminu zabrania się korzystania z dodatkowych materiałów,

TESTY EGZAMINACYJNE
Pytania zawarte w opracowaniu nie stanowią idealnej kopii bazy ITS. Są to pytania zbierane od
uczestników egzaminów i opracowywane na potrzeby szkolenia. Powyższe oznacza, że pytania w
niniejszej publikacji znajdują się w bazie ITS, ale mogą być nieco inaczej sformułowane bądź zawierać
podobną, ale nie taką samą terminologię.
Pytania pochodzą z baz dla przewozu rzeczy i osób. Nie dokonaliśmy podziału baz pytań na dwa osobne
opracowania. W czasie nauki można w łatwy sposób rozpoznać, które pytania są „uniwersalne”, a które
wyraźnie dla transportu rzeczy czy osób.
Wiemy, że pytania się mogą powtarzać. Prosimy o niezgłaszanie z tego powodu pretensji czy reklamacji
odnośnie przedstawionej bazy pytań.
Mamy świadomość, że pomimo zachowania najwyższej staranności w pytaniach mogą znajdować się
nieliczne błędy. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za skutki nauczania z przedstawionej bazy pytań
i nie dajemy żadnej gwarancji zdania egzaminu w wyniku nauczenia się przedstawionej bazy pytań.
Staramy się opracowywać na bieżąco bazę pytań, uzupełniać ją i udoskonalać. Poświęcamy na to bardzo
dużo naszego czasu, a niekiedy także środków finansowych. Z tego też powodu:
PROSIMY O NIEKOPIOWANIE NINIEJSZEGO MATERIAŁU SZKOLENIOWEGO, NIEUMIESZCZANIE SKANÓW
MATERIAŁU W INTERNECIE, NIEPRZESYŁANIE OSOBOM TRZECIM ZA POŚREDNICTWEM POCZTY
ELEKTRONICZNEJ,

PRZYJEMNEJ I SKUTECZNEJ NAUKI!
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AP .

A.

PRAWO

RAWO CYWILNE (77)

CYWILNE

1. Która z niżej wymienionych definicji dotyczy wszystkich rodzajów zawieranych umów?
do zawarcia umowy musi istnieć zgodne oświadczenie woli wyrażone przez wszystkie strony umowy
do zawarcia umowy musi istnieć zgodne oświadczenie woli wyrażone, przez co najmniej dwie wiodące strony,
jeżeli po jednej stronie występuje kilka podmiotów
każdą umowę terminową, zawieraną na okres co najmniej 3 lat na leży poprzedzić umową przedwstępną
dowolność nieograniczona dotycząca swobody zawierania umów pozwala stronom na kształtowanie treści
niektórych z elementów umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, jeżeli zostanie
zaakceptowana przez wszystkie strony umowy.

2. Do czego zobowiązuje zleceniobiorcę umowa zlecenia?
do wykonywania oznaczonego dzieła za ustaloną opłatą
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę,
do osobistego wykonania zlecenia i pobierania wynagrodzenia co miesiąc,
do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
3. Czy prawo przewiduje możliwość wykluczenia wykonawców ze składania ofert w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie przetargu nieograniczonego?
tak, w odniesieniu do wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
tak, jeżeli zaufana osoba powiadomi komisję przetargową, że wykonawca jest niesolidny i ma problemy z
prawem
tak, w odniesieniu do wykonawcy, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość
nie, prawo nie przewiduje możliwości wykluczenia żadnego wykonawcy.
4. Do czego uprawnia umowa leasingu?
do bezpłatnego używania określonej rzeczy przez określony lub nieokreślony okres czasu
przekazania określonej rzeczy do użytkowania osobom trzecim, w zamian za uzgodnioną opłatę
do używania określonej rzeczy przez oznaczony czas w zamian za uzgodnioną opłatę
do używania określonej rzeczy i pobierania pożytków przez nieokreślony okres czasu w zamian za określoną
opłatę
5. Co jest celem negocjacji?
zawarcie umowy, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były
przedmiotem negocjacji
wynegocjowanie jak najniższej ceny za usługę
zerwanie umowy
zawarcie umowy satysfakcjonującej tylko własną firmę

6. Kiedy przysługuje spedytorowi prawo zastawu na przesyłce celem zabezpieczenia roszczeń w przewozie?
jeżeli spedytor rozporządza przesyłką na podstawie dokumentów
jeżeli przesyłka znajduje się u spedytora
jeżeli przesyłka znajduje się u osoby, która ma ją we władaniu w imieniu spedytora
jeżeli przesyłka znajduje się w magazynie nadawcy

7. Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?
dostawca rzeczy
sprzedawca
producent
kupujący

8.

(O) Kiedy przesyłkę bagażową uważa się za utraconą?
jeżeli nie dotarła do miejsca przeznaczenia w ciągu 14 dni po upływie terminu przewozu
jeżeli nie dotarła do miejsca przeznaczenia w ciągu 10 dni po upływie terminu przewozu
jeżeli nie dotarła do miejsca przeznaczenia w ciągu 7 dni po upływie terminu przewozu
jeżeli nie dotarła do miejsca przeznaczenia w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu przewozu
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9. W jakim stanie nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy do przewozu?
przede wszystkim nie uszkodzone, ponieważ za właściwe opakowanie i zabezpieczenie towaru
odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku
rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany przekazać w
opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a gdy brak przepisów w tym zakresie, w sposób określony
przez właściwego ministra ds. transportu
ze względu na załadunek, w jak najmniejszych jednostkach ładunkowych z obowiązkową informacją, na
opakowaniu o jego zawartości i wadze
w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia

10. Do czego uprawnia umowa leasingu?
do używania określonej rzeczy i pobierania pożytków przez nieokreślony okres czasu w zamian za
określoną opłatę
przekazania określonej rzeczy do użytkowania osobom trzecim, w zamian za uzgodnioną opłatę
do bezpłatnego używania określonej rzeczy przez określony lub nieokreślony okres czasu
do używania określonej rzeczy przez oznaczony czas w zamian za uzgodnioną opłatę

11.Czy umowa ustna zawsze jest wiążąca dla umawiających się stron?
nie, niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje
bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność
nie, nigdy, w każdym przypadku wymagana jest forma pisemna z urzędowym potwierdzeniem podpisu
tak, w każdym przypadku, jeżeli umawiające się strony uznają, że forma ustna jest wystarczająca
nie, gdy przepisy prawa wymagają zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności

12.Zawarcie umowy przez strony może nastąpić m.in. w drodze negocjacji. Jakich warunków należy przestrzegać

podczas negocjacji prowadzonych w celu zawarcia umowy ?
negocjacje mogą być prowadzone w dowolny sposób, ponieważ prawo nie reguluje zasad prowadzenia
negocjacji. Dozwolone są wszelkie działania, które przyczynią się do osiągnięcia maksymalnie korzystnych
warunków;
jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona
obowiązana do nieujawnienia i nieprzekazywania ich innym osobom i niewykorzystywania dla własnych celów;
negocjacje muszą być przeprowadzane z poszanowaniem dobrych obyczajów, a przede wszystkim z zamiarem
zawarcia umowy
każda ze stron może celowo opóźniać negocjacje, składać propozycję niemożliwe do przyjęcia przez
kontrahenta, wprowadzać kontrahenta w błąd jeżeli rozpoczęła i prowadziła negocjacje zamiaru zawarcia
umowy.

13.Jakie szkody obejmuje umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej?
szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi
on odpowiedzialność
szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia
szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą
szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie od podpisania umowy do miesięcy, po
czasie umowy

14.Czy leasingobiorca może oddać leasingowany pojazd do używania osobie trzeciej bez zgody leasingodawcy?
może, jeżeli płaci raty w terminach umówionych
może, ale wyłącznie osobie, która w przeszłości użytkowała leasingowane pojazdy
może, pod warunkiem zawarcia umowy najmu
nie, ponieważ w takim przypadku leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem
natychmiastowym

15. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku utraty przesyłki?
od przyjęcia przesyłki do przewozu
od protokolarnego ustalenia szkody
od dokonania likwidacji przesyłki
od dnia w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą
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16. Jaka jest różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia?
przy wykonywaniu zlecenia występują prawa autorskie, a przy umowie o dzieło nie występują
nie ma żadnej różnicy - to tylko kwestia nazewnictwa
dzieło jest czynnością prawną mającą charakter powtarzalny natomiast zlecenie dotyczy rzeczy o charakterze
niepowtarzalnym
umowa zlecenie jest zobowiązaniem do dokonania określonej czynności prawnej, natomiast umowa o dzieło
jest zobowiązaniem do wykonania oznaczonego dzieła
17. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu
przesyłki?
od dokonania likwidacji przesyłki
od chwili zapłaty, a gdy jej nie było-od dnia, w którym powinna nastąpić
od chwili wydania przesyłki
od protokolarnego ustalenia szkody
18. Przedsiębiorca może upoważnić osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności. Jakie czynności może
wykonywać osoba lub osoby w imieniu mocodawcy?
na podstawie prokury, mogą być wykonywane czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa
na podstawie pełnomocnictwa ogólnego mogą być wykonywane czynności związane z podejmowaniem bieżących,
rutynowych, zwykłych działań dotyczących przekazania pełnomocnictwa
na podstawie pełnomocnictwa szczególnego mogą być wykonywane czynności dotyczące określonej czynności
prawnej
na podstawie pełnomocnictwa całkowitego, dozwolone jest dokonywanie czynności prawnych w imieniu
mocodawcy

20. W jakim przypadku zawarcie umowy nie jest wiążące dla stron umowy?
jeżeli umowa zostanie podpisana przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności
prawnych
jeżeli umowa, której wartość przekracza 500.000 złotych, zostanie podpisana na czas krótszy niż 2 lata, wyłącznie
przez jednego przedstawiciela każdej ze stron
jeżeli umowa zostanie podpisana w niewłaściwej formie
jeżeli umowa jest sprzeczna z obowiązującym prawem

21. Kiedy przedawniają się roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom w oparciu o Prawo
Przewozowe?
po 6 miesiącach od dnia dostarczenia przesyłki
po upływie 1 roku od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu
powództwo
po upływie 1 roku od dnia dostarczenia przesyłki
po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wniesiono przeciwko niemu
powództwo

22. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?
przetarg ograniczony lub nieograniczony
podstęp osoby trzeciej
oferta
negocjacje

23. Kto odpowiada wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, jak również
za szkody, których przyczyną byłoby wadliwe opakowanie towaru?
nadawca, chyba że wadliwość była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie
wniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie
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
solidarnie nadawca i przewoźnik
odbiorca
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24. Na czym polegają negocjacje (rokowania)?
na jednorazowej czynności, gdzie każda ze stron prezentuje żądania i ustępstwa, co w efekcie doprowadza do
uzgodnienia wspólnego rozwiązania
przyjęciu przedstawionej oferty bez żadnych zmian
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
przyjęciu wybranej w wynik przetargu oferty i w następnym etapie uzgadnianiu warunków wykonania zlecenia
i związanej z tym umowy
25. Które z niżej wymienionych umów mogą być zawierane zgodnie z obowiązującym prawem przez
przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy?
umowa dumpingowa
umowa o pracę
umowa przewozu
umowa zlecenie i umowa o dzieło
26. Czy umowa ustna zawsze jest wiążąca dla umawiających się stron?
nie, niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje
bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność
nie, nigdy, w każdym przypadku wymagana jest forma pisemna z urzędowym potwierdzeniem
podpisu
tak, w każdym przypadku, jeżeli umawiające się strony uznają to za stosowne
nie, gdy przepisy prawa wymagają zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności
27. Od kiedy biegnie przedawnienie roszczeń w przypadku utraty przesyłki?
od przyjęcia przesyłki do przewozu
od dokonania likwidacji przesyłki
od dnia w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą
od protokolarnego ustalenia szkody
28. Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu)?
usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy
udostępnienie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli czy
wynajem odbywa się zgodnie z umową
zapłata należności zgodnie z umową
korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem
29. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?
pisemna informacja
rokowania (negocjacje)
oferta
przetarg
30. Jakie są podstawowe obowiązki wydzierżawiającego?
kontrola stanu przedmiotu dzierżawy
kontrola działalności dzierżawcy
dokonywanie napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym
wydanie rzeczy w takim stanie, aby dzierżawca mógł jej używać i pobierać pożytki
31. Które z poniższych umów są umowami o usługi?
umowa agencyjna
umowa zlecenia
umowa użyczenia
umowa przewozu
32. Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?
umowa ubezpieczenia
umowa komisu
umowa agencyjna
umowa zlecenia
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33. W wyniku jakich czynności może dojść do zawarcia umowy?
złożenia oferty
przetargu
obietnicy (przyrzeczenia)
rokowań (negocjacji)
34. Co jest przedmiotem uzgodnień w procesie negocjacji?
określenie oczekiwań klienta
narzucenie klientowi własnych racji
ustalenie warunków uznanych przez strony za korzystne
zaprezentowanie własnych propozycji przez partnerów
35. Jak nazywa się świadczenie dzierżawcy płacone wydzierżawiającemu?
czynsz
wartość dzierżawna
podatek dzierżawny
opłata ratalna
36. Jakie okoliczności zwalniają przewoźnika z obowiązku przewozu?
okoliczności uniemożliwiające przewóz, których nie mógł przewoźnik uniknąć
brak środków i urządzeń transportowych umożliwiających wykonanie przewozu,
przewoźnik wiedział od początku rokowań
okoliczności uniemożliwiające przewóz, które przewoźnik mógł i powinien przewidzieć
kiedy klient nie zastosował się do przepisów przewozowych

o

których

37. Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą?
gdy w ciągu 21 dni od upływu terminu przewozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
gdy w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przewozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście
przewozowym
gdy w ciągu 14 dni od upływu terminu przewozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
gdy w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
38. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?
oferta
pisemna informacja
rokowania (negocjacje)
przetarg
39. Która z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy?
rzecz jest obciążona hipoteką
rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
rzecz jest niekompletna
rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby
40. Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR?
tylko przewoźnika
tylko nadawcy
Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go podpisać nadawca
i odbiorca
tylko spedytora
41. Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą?
gdy w ciągu 14 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
gdy w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście
przewozowym
gdy w ciągu 30 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
gdy w ciągu 21 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym
42. Jakich przewozów nie obejmuje Konwencja CMR?
towarów niebezpiecznych
mienia przesiedleńczego
wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych
ładunków szybko psujących się
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43. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?
w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
w chwili zawarcie umowy
następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
w chwili wydania rzeczy
44. Kiedy przedawniają się roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom?
po upływie roku od dnia dostarczenia przesyłki
po upływie roku od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko
niemu powództwo
po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko
niemu powództwo
po 6 miesiącach od dnia dostarczenia przesyłki
45. W wyniku jakich czynności może dojść do zawarcia umowy?
obietnicy (przyrzeczenia)
rokowań (negocjacji)
złożenia oferty
przetargu
46. Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych?
organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego
zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty
przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz
podróżnemu
47. Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy?
rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby
rzecz jest nie kompletna
rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
rzecz jest obciążona hipoteką
48. Do czego zobowiązuje umowa sprzedaży?
przeniesienia własności rzeczy na kupującego w zamian za jego zobowiązanie się do przeniesienia na
sprzedającego własności innej rzeczy
przeniesienia na własność kupującego określonej kwoty pieniędzy
przeniesienia własności rzeczy na kupującego za ustaloną cenę
wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej odbiorcy
49. Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?
umowa ubezpieczenia
umowa komisu
umowa agencyjna
umowa zlecenia
50. Które z poniższych umów są umowami o usługi ?
umowa przewozu
umowa agencyjna
umowa użyczenia
umowa zlecenia
51. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?
w chwili wydania rzeczy
w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
w chwili zawarcia umowy
52. Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?
dostawca rzeczy
kupujący
sprzedawca
producent
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53. Która z niżej wymienionych umów umożliwia korzystanie z cudzych rzeczy i praw?
Umowa zlecenia
Umowa pożyczenia
Umowa użyczenia
Umowa rachunku bankowego
54. Którego z poniższych działań, w przypadku umowy najmu, najemca nie może realizować?
pobierania pożytków z najmowanej rzeczy
używania najmowanej rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony
płacenia najemcy czynszu
dokonywania na najmowanej rzeczy drobnych napraw, związanych z normalnym użytkowaniem rzeczy
55. Umowa spedycji reguluje stosunki prawne pomiędzy:
nadawcą i spedytorem lub odbiorcą i spedytorem
nadawcą i przewoźnikiem lub odbiorcą i przewoźnikiem
nadawcą i odbiorcą
spedytorem i przewoźnikiem
56.

Jeśli dokument gwarancyjny nie stwierdza inaczej, roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie
roku od dnia zapłaty za rzecz
2 lat od zapłaty za rzecz
1 roku od dnia wydania rzeczy
2 lat od dnia wydania rzeczy

57.

Uznanie roszczenia przy ubezpieczeniach OC oznacza, że zakład ubezpieczeniowy:
przyjmuje do wiadomości przedstawione mu przez poszkodowanego roszczenia
przesyła sprawę do sądu
uznaje przedstawione mu roszczenia i wypłaca odszkodowanie
wypłaca 50 postulowanej sumy odszkodowania

58.

Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego do:
finansowania realizacji kontraktu
pokrycia strat finansowych wynikających z niewłaściwego wykonania kontraktu przez ubezpieczonego
pokrycia kosztów realizacji kontraktu w zamian za udział w zyskach
finansowania zakupu niezbędnych do wykonania kontraktu materiałów lub sprzętu

59. W międzynarodowym przewozie drobnicy ładunek całopojazdowy złożony z określonej ilości ładunków
drobnicowych jest przemieszczany między spedytorem nadawcą i spedytorem odbiorcą. Jakim dokumentem
rozliczają się spedytorzy z ilości przemieszczonego ładunku?
karnetem TIR
karnetem ATA
listą ładunkową (bordero)
listem przewozowym CMR
60. Która z niżej wymienionych informacji nie musi być umieszczona w kontrakcie na zorganizowanie
międzynarodowego przewozu ładunku?
rodzaj pojazdu
nazwa przewożonego
towaru warunki dostawy
warunki i sposób zapłaty
61. W którym rodzaju ubezpieczenia występuje franszyza?
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC oraz w ubezpieczeniu odpowiedzialności NW
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC
w ubezpieczeniu odpowiedzialności AUTO CASCO
w ubezpieczeniu odpowiedzialności NW
62. Która z niżej wymienionych przyczyn nie może być podstawą odmowy zakładu ubezpieczeniowego wypłaty
odszkodowania za straty powstałe w przewożonym ładunku:
niewłaściwe opakowanie lub niewłaściwy załadunek towaru na pojazd przez nadawcę
wina umyślna lub rażące niedbalstwo w zakresie dbałości o przewożony ładunek
awaria pojazdu w czasie transportu powodująca uszkodzenie ładunku
prowadzenie pojazdu przez osobę nieuprawnioną
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63.

Zasada swobody umów oznacza, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego
uznania:
bez względu na obowiązujące przepisy prawne
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego
zgodnie z przepisami międzynarodowymi
zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej

64. Do czego zobowiązuje się wydzierżawiający przez umowę dzierżawy?
przemienić prawo własności na określoną w umowie rzecz
oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian
za umówiony czynsz
bezpłatnie oddać dzierżawcy rzecz do używania bez prawa pobierania pożytków
oddać dzierżawcy rzecz do używania za określoną odpłatność bez prawa pobierania pożytków
65. (o) Stronami umowy przewozu są:
2 pasażerów
pasażer i organizator przewozu
tylko przewoźnik i pasażer
przewoźnik i pasażer albo pasażer i organizator przewozu
66. Reklamację lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych
należności w terminie:
3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty
2 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty
1 miesiąca od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty
6 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty
67. Zakład ubezpieczeniowy nie ma prawa dochodzić od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu
ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli:
prowadził on pojazd bez odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem
w pojeździe znajdowali się nietrzeźwi pasażerowie
na miejscu wypadku nie podjął on kroków łagodzących skutki wypadku
prowadził on pojazd w stanie po spożyciu alkoholu albo po zażyciu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków o podobnym działaniu
68. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego do:
finansowania zakupu niezbędnych do wykonania kontraktu materiałów lub sprzętu
finansowania realizacji kontraktu
pokrycia kosztów realizacji kontraktu w zamian za udział w zyskach
pokrycia
strat
finansowych
wynikających
z
niewłaściwego
wykonania
kontraktu
ubezpieczonego

przez

69. (o) Czy przewoźnik ma prawo brać udział w przetargach publicznych dotyczących świadczenia usług
przewozowych?
nie, gdyż przetargi dotyczą tylko podmiotów finansowanych z budżetu
tak, bez ograniczeń
nie, gdyż przetargi dotyczą tylko firm, których dochody uznane zostały za fundusze publiczne
tak, ale pod warunkiem, że spełnia warunki wstępne przetargu ogłoszone w ogłoszeniu
przetargowym
70. (o) W międzynarodowym regularnym przewozie osób umową przewozu jest bilet zakupiony przez pasażera.
Drukowanie tych biletów jest dokonywane:
centralnie przez Ministra właściwego do spraw Transportu i dostarczane w określonej ilości dla przewoźników
przez przewoźnika, ale na każdą ich ilości włączoną do sprzedaży musi on wcześniej uzyskać akceptację
Ministra właściwego do spraw Transportu
przez przewoźnika we własnym zakresie, ale ich maksymalna ilość jest określona w udzielonym przewoźnikowi
zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów międzynarodowych
przez przewoźnika we własnym zakresie i nie musi tego z nikim uzgadniać
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