PRZECZYTAJ UWAŻNIE TEKST I ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Latem 1997 roku 28- letni Karol M., mąż Grażyny M. i ojciec 5-letniego Adama
poznał Kazimierza W. - przywódcę sekty religijnej, z siedzibą w O. Tego samego lata
Karol M. kilkakrotnie odwiedził siedzibę sekty.
W październiku 1997 roku Karol. M. oficjalnie wstąpił do sekty, zmienił światopogląd oraz
dotychczasowy tryb życia. Od tego czasu Karol M. sporadycznie przebywał w domu, nie łożył na
utrzymanie rodziny, całe wynagrodzenie przekazywał na rzecz sekty, a jego pożycie z żoną
uległo rozkładowi. W styczniu 1998 roku jego żona wystąpiła do Sądu Okręgowego w P. z
wnioskiem o ubezwłasnowolnienie męża.
Pytania:
1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieją podstawy do ubezwłasnowolnienia
(całkowitego lub częściowego) Karola M.?
2. Jakie są przesłanki ubezwłasnowolnienia?

UZUPEŁNIJ TEKST

W dniu 15 maja 1999 roku Wojciech B. Sprzedał swojemu koledze 16-letniemu Markowi J.
komputer marki OPTIMUS za 3000 zł.
Ponieważ Marek J. ma .................. ..................... do czynności prawnych umowa ta, w chwili
zawarcia ma postać umowy ................................. i dla swej ważności wymaga
.......................................................lub..........................................................................................
Gdyby rodzice Marka J. zwlekali z potwierdzeniem powyższej umowy, Wojciech B. Może
zgodnie art. 18 § 3 k.c., wyznaczyć im.......................................... do potwierdzenia umowy, a
po jego bezskutecznym upływie staje się wolny od zawartej umowy.

ZAZNACZ ZDANIA PRAWDZIWE

1. Zdolność do występowania w roli podmiotów stosunków cywilnoprawnych to zdolność
prawna.
2. Każdy człowiek może zostać ubezwłasnowolniony.
3. Każdy człowiek ma zdolność prawną.
4. Umowa najmu zawarta przez 17- letniego chłopaka jest ważna.
5. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może rozporządzać swoim wynagrodzeniem.
7. O ubezwłasnowolnieniu orzeka sąd.
8. Każdy kto ma pełną zdolność prawną może zawrzeć umowę sprzedaży.
9. Jednostronne czynności prawne osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia dla swej ważności
wymagają potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych tych osób.

Przeczytaj uważnie i odpowiedz na pytania
1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi
wspólną działalność gospodarczą (art. 1. § l ustawy o prawie spółdzielczym).
2. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP
celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia,
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc
społeczna, ochrona środowiska i zabytków (art. l ustawy o fundacjach).
3. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach zgodnie z
przepisami konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samowolnym, trwałym zrzeszeniem o celacń nie
zarobkowych ( art. l ust. l , art.2 ust. l prawa o stowarzyszeniu).
Pytania:
1. Dokonaj klasyfikacji wskazanych wyżej osób prawnych ze względu na sposób tworzenia i
ustawowy cel.
2. Które „słowa kluczowe" pozwalają dokonać takiej klasyfikacji:?

1.
2.
3.
4.
5.

Zaznacz zdania prawdziwe
Posiadanie osobowości prawnej jednostki organizacyjnej wynika z celu, dla którego
została powołana.
Z założenia Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstw
państwowych i innych państwowych osób prawnych.
Jednostka organizacyjna wyposażona, jest w osobowość prawną tylko wtedy, gdy przepis
szczególny tak stanowi.
Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie to takie podmioty prawa, którym nie
przysługuje status przedsiębiorcy.
Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie to takie podmioty prawa, którym przysługuje
status przedsiębiorcy z mocy prawa.
Właściciele 10 ha gospodarstwa rolnego z uwagi na jego położenie w atrakcyjnej okolicy
(las, jeziora) postanowili, że w okresie letnim wynajmować pokoje turystom, zapewniając im
posiłki oraz umożliwiając przejażdżki konne.
Właściciele wypełnili odpowiednie wnioski i udali się do urzędu gminy, aby
zarejestrować swoją działalność.
Jaka będzie odpowiedź urzędu gminy?

Pytania testowe

1. Zdolność prawna:
A/ oznacza możliwość sporządzenia testamentu,
B/ nabywa ją każdy człowiek z chwilą urodzenia,
C/ przysługuje osobie ubezwłasnowolnionej,
D/ dziecka poczętego, w zakresie praw majątkowych, ma charakter bezwarunkowy.
2. Zdolność do czynności prawnych:
A/ oznacza możliwość bycia stroną umowy,
B/ nabywa ją każdy człowiek z chwilą urodzenia,

C/ gaśnie wraz ze śmiercią człowieka,
D/ oznacza możliwość bycia przedsiębiorcą.
3. Zarząd jako organ spółki z o.o. :
A/ działała na podstawie szczególnego pełnomocnictwa,
B/ musi być jednoosobowy,
C/ musi być kolegialny,
D/ może być kolegialny.
4. Działalnością gospodarczą w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest:
A/działalność w zakresie wydobywania kopalin,
B/ prowadzenie targowisk,
C/ prowadzenie serwisu komputerowego,
D/ udostępnianie przez rolników turystom miejsc na ustawianie namiotów.
5. W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą nie jest:
AJ przedsiębiorstwo państwowe,
B/spółka jawna,
C/ spółka cywilna,
D/ stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą.
6. Firma jest to:
A/nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową,
B/ siedziba przedsiębiorcy,
C/ zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej,
D/ nazwa przedsiębiorstwa.
7.Przedsiębiorca może:
A/ zbyć firmę,
B/ upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy,
C/ zastawić firmę,
8. Prokura jest to:
A / pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie tylko
do czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
B/ pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do np.;
oddania przedsiębiorstwa w leasing,
C/ pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę,, które obejmuje umocowanie do
czynności sądowych i poza sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
9. Prokurent działa:
A/ we własnym imieniu, na rachunek mocodawcy,
B/ we własnym imieniu i na swój rachunek,
C/ w imieniu i na rachunek mocodawcy.
10. Prokura powinna być udzielona w:
A/ formie aktu notarialnego,
B/ formie pisemnej pod rygorem nieważności.
C/ formie pisemnej,
D/ formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
11. Prokura wygasa:
A/ wraz ze śmiercią prokurenta,
B/ wraz ze śmiercią przedsiębiorcy,
C/ wraz z utratą przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych,

