
Test – praca kontrolna 

Technik administracji – semestr II 

 

1. W określonych prawem sytuacjach, w drodze zasiedzenia można nabyć: 

a. Służebność mieszkania 

b. Służebność gruntową 

c. Użytkowanie 

2. Służebność osobistą: 

a. Można nabyć przez zasiedzenie, jeżeli jej posiadanie trwa lat 10  

b. Można nabyć przez zasiedzenie jeżeli jej posiadanie trwa lat 30 

c. Nie można nabyć przez zasiedzenie 

3. Zasiedzenie własności nieruchomości objętej w posiadanie przez samoistnego posiadacza w 

złej wierze po 1. Października 1990 ro: 

a. Nigdy nie nastąpi 

b. Nastąpi po 30 latach 

c. Nastąpi po 20 latach 

4. Do biegu zasiedzenia stosuje się: 

a. Odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń 

b. Odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń 

c. Odpowiednio przepisy o prekluzji roszczeń 

d. Przepisy o biegu terminów właściwe wyłączenie dla instytucji zasiedzenia 

5. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości 

a. Nie może być zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu 

b. Powinna zawierać bezwarunkową zgodę na przejście własności nieruchomości 

c. Może zawierać zastrzeżenie, że jej skutki powstaną, w oznaczonym terminie 

6. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić ustala się 

granice według: 

a. Ostatniego spokojnego stanu posiadania 

b. Ostatniego znanego stanu posiadania 

c. Ostatniego stwierdzonego stanu posiadania 

7. Ustanowienie drogi koniecznej w stosunku do samoistnego posiadacza nieruchomości jest: 

a. Niemożliwe 

b. Możliwe bez ograniczeń 

c. Możliwe, jednakże posiadacz może żądać tylko ustanowienia służebności osobistej 

8. Własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią 

a. Bez ograniczeń 

b. W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu 

c. W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu oraz 

zasady współżycia społecznego 

9. Roszczenia majątkowe: 

a. Ulegają przedawnieniu 

b. Nie ulegają przedawnieniu 

c. Ulegają przedawnieniu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych 



10. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie: 

a. Stało się wymagalne 

b. Powstało 

c. Powstało, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 


