1
Ciężar dowodu spoczywa na osobie, która:
a.
b.

twierdzi (wywodzi skutki prawne)
zaprzecza

Odpowiedź: a.

4
Kobieta zawierająca małżeństwo w
wieku 16 lat uzyskuje pełnoletniość. Czy
w przypadku rozwodu w wielu 17 lat
staje się ona niepełnoletnia?
a. tak
b. nie

Odpowiedź: b.

a.
b.
c.
d.

2
Pełnoletnim jest osoba, która ukończyła:
15 lat
17 lat
18 lat
21 lat

Odpowiedź: c.

5
Czynność prawna polegająca na
sprzedaży roweru przez harcerza w
wieku 10 lat jest ważna.
a. tak
b. nie

Odpowiedź: b.

3
Każdy człowiek od chwili urodzenia ma
zdolność do czynności prawnych.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: b.

6
Czynność prawna polegająca na
zakupie puszki coca-coli dokonana
przez harcerza w wieku 10 lat jest
nieważna.
a. tak
b. nie

Odpowiedź: b.

7
Szesnastoletni przyboczny w drużynie
harcerskiej może swobodnie
rozporządzać swoim kieszonkowym
otrzymanym od rodziców.
a. tak

8
Dwunastoletni zastępowy w drużynie
harcerskiej może samodzielnie kupić
bilet tramwajowy, by przejechać do
zbiórkę na drugi koniec miasta.
a. tak

9
Szesnastoletni drużynowy nie może
bez zgody rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych kupić
skutera.
a. tak

b. nie

b. nie

b. nie

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: a.

10
Czy drużynowy dokonujący zakupu
materiałów programowych na rzecz
swojej drużyny, biorąc jednocześnie
fakturę VAT jest konsumentem?
a. tak
b. nie

11
Związek Harcerstwa Polskiego jako
osoba prawna nie może naruszyć
cudzych dóbr osobistych.

a. tak
b. nie

Odpowiedź: b.

a. tak
b. nie

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: b.

13

14

15

Jan B. – drużynowy 1 Drużyny Harcerskiej – użyczył od swojego
przybocznego Wojciecha C. telefon celem dokonywania pomiarów
stoperem podczas zbiórki. W trakcie użytkowania, telefon
przypadkowo niefortunnie upadł rozbijając ekran.

Jan B. – drużynowy 1 Drużyny Harcerskiej – podczas zajęć w lesie zauważył
biegnącego w kierunku harcerzy psa. Pies dogoniwszy kolumnę harcerzy ugryzł
młodego harcerza w nogę i zamierzał dokonać kolejnego ataku na chłopcu.
Drużynowy nie wahając się uderzył psa drzewcem, zwierzę upadło. W tym
momencie do miejsca zdarzenia dotarł właściciel psa. Po przewiezieniu
zwierzęcia do weterynarza okazało się, że konieczne będzie leczenie psa. W tej
sytuacji:

a.

Jan B. – drużynowy 1 Drużyny Harcerskiej – użyczył od
swojego przybocznego Wojciecha C. telefon celem
dokonywania pomiarów stoperem podczas zbiórki. W trakcie
użytkowania, telefon przypadkowo niefortunnie upadł
rozbijając ekran. Z jakim rodzajem odpowiedzialności
cywilnej możemy mówić w tym wypadku?
odpowiedzialność z czynów niedozwolonych

b.

odpowiedzialność z ex contractu

c.

w tym przypadku nie będziemy mówić o odpowiedzialności
cywilnej, ponieważ telefon upadł przypadkowo

a.

Jan B. nie jest zobowiązany do naprawy powstałej szkody
ponieważ telefon uległ uszkodzeniu przypadkowo.

b.

Jan B. nie jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody
ponieważ jest ona niewielka.

a.

Jan B. będzie zobowiązany do naprawienia szkody – pokrycia kosztów leczenie.

b.

c.

Jan B. jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody.

c.

Jan B. nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody ze względu na stan
wyższej konieczności.
Jan B. nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody ze względu na obronę
konieczną.
Odpowiedź: b.

Odpowiedź: c.

Odpowiedź: a.

16

17

18
Komendant Hufca Michał W. mianował na funkcję drużynowego 1
Drużyny Harcerskiej Jan B. Jan B., lat 16, nie ukończył kursu
metodycznego, przewodnikowskiego oraz nie posiada stopnia
instruktorskiego. Zgodnie z uregulowaniami Związku Harcerstwa
Polskiego są to przesłanki wymagane do objęcia funkcji drużynowego.
Podczas zbiórki Jan B. zorganizował grę po punktach. Jednym z zadań
było dorzucenie kamieniem do celu. Kamil Z., lat 12 nie dorzucił do celu,
a trafił w pobliski samochód wybijając przednią szybę.
Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę poniesie:

Podczas zbiórki 1 Drużyny Harcerskiej, drużynowy
Jan B. zorganizował grę po punktach. Jednym z
zadań było dorzucenie kamieniem do celu. Kamil Z.,
lat 12 nie dorzucił do celu, a trafił w pobliski
samochód uszkadzając go. Odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę poniesie:

Jan B. – drużynowy 1 Drużyny Harcerskiej – użyczył zastępowemu
Kamilowi Z., lat 12 telefon celem dokonania pomiarów stoperem
podczas zbiórki zastępów. W trakcie użytkowania, telefon
przypadkowo niefortunnie upadł rozbijając ekran.

Odpowiedź: c.

12
Związek Harcerstwa Polskiego nie jest
osobą prawną, ponieważ jest
organizacją wychowawczą.

a.

Kamil Z. nie jest zobowiązany do naprawy powstałej szkody
ponieważ telefon uległ uszkodzeniu przypadkowo.

b.

Kamil Z. nie jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody
ponieważ jest ona niewielka.

a.

Kamil Z.

a.

Michał W.

b.

Jan B.

b.

Jan B.

c.

Kamil Z. nie jest zobowiązany do naprawienia szkody ponieważ nie
ponosi odpowiedzialności.

c.

rodzic/ opiekun prawny Kamila Z.

c.

rodzic/ opiekun prawny Kamila Z.

d.

nikt ponieważ szkoda wyrządzona została nieumyślnie

d.

Michał W. i Jan B.

d.

Kamil Z. jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody.

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: d.

20
Komendant Hufca Michał W. zakupił usługę firmy „Radosne Skakanie”
polegającą na rozstawieniu dmuchanego miasteczka podczas miejskiego
festynu w dniu 1 czerwca od godz. 15:00 do 18:00. W dniu festynu
okazało się, że firma pomyliła daty i tego dnia uczestniczyła w festynie w
pobliskim miasteczku. Uczestnictwo w festynie było biletowane i cześć
gości zażądała zwrotu pieniędzy od Hufca w związku z brakiem
dmuchanego miasteczka. W tej sytuacji:

a. odpowiadają w równych częściach
b. odpowiadają solidarnie
c. odpowiadać może tylko jedna osoba
Odpowiedź: b.

Odpowiedź: c.

19
Jeżeli kilka osób ponosi
odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną czynem niedozwolonym:

a.

Michał W. może żądać od firmy Radosne Skakanie kwoty jaką
musiał oddać niezadowolonym gościom

b.

Michał W. może żądać od firmy Radosne Skakanie kwoty jaką
musiał oddać niezadowolony gościom z powodu zaistnienia
szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

c.

Michał W. może żądać od firmy Radosne Skakanie naprawienia
szkody, która wynikła na skutek niewykonania przez nią
zobowiązania

