
Test kontrolny 

Technik administracji – semestr I 

 

1.  Małoletni, który uzyskał pełnoletniość przez zawarcie małżeństwa w razie unieważnienia 

małżeństwa 

a. Traci pełnoletniość z mocy prawa 

b. Nie traci pełnoletniości 

c. Traci pełnoletniość na skutek orzeczenia sądu rodzinnego 

2. Opiekę ustanawia sąd dla 

a. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą 

rodzicielską 

b. Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo 

c. Dziecka poczętego, lecz nienarodzonego, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia 

przyszłych jego praw 

3. Umowa zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnej bez wymaganej 

zgody przedstawiciela ustawowego 

a. Jest bezwzględnie nieważna 

b. Jej ważność zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela 

c. Jej ważność zależy od zgody drugiej strony umowy 

4. Osoba fizyczna która nie ukończyła lat 13 

a. Nie ma zdolności do czynności prawnych 

b. Ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

c. Ma pełną zdolność do czynności prawnych 

5. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się 

a. Opiekę 

b. Kuratelę 

c. Dozór 

6. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba 

a. Małoletnia która zawarła związek małżeński 

b. Małoletnia której małżeństwo unieważniono 

c. Pełnoletnie ubezwłasnowolniona częściowo 

7. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta: 

a. Jest zameldowana na pobyt stały 

b. Przebywa z zamiarem stałego pobytu 

c. Jest zameldowana chociażby na pobyt czasowy 

8. Mający 12 lat Jan K. sprzedał Jerzemu R rower za cenę 100 zł. Umowa sprzedaży jest: 

a. Nieważna 

b. Może być potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego 

c. Staje się ważna z chwilą wykonania 

9. Mający 16 lat właściciel samochodu sprzedał ten samochód. Nabywca odmawia zapłacenia 

ceny, twierdząc, że czynność jest nieważna. Odmowa zapłaty jest: 

a. Jest zasadna 

b. Jest bezzasadna 



c. Wymaga uprzedniego wyznaczenia przez nabywcę przedstawicielom ustawowym 

zbywcy odpowiedniego terminu do potwierdzenia umowy. 

10. Osoba domagająca się ochrona dóbr osobistych musi wykazać, że: 

a. Jej dobro osobiste zostało naruszone 

b. Jej dobro osobiste zostało naruszone, a naruszenie jest bezprawne 

c. Jej dobro osobiste zostało naruszone, naruszenie jest bezprawne i wyrządziło szkodę.  


