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POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 
Egzamin konkursowy TEST 

29 września 2018 r. 
 
 
 
 

POUCZENIE: 
1. Niniejszy test składa się z zestawu 100 pytań (strony 2 do 15) oraz karty 

odpowiedzi (strona 16). 
2. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu kandydat powinien sprawdzić, czy 

otrzymany materiał zawiera wszystkie strony wskazane w pkt 1. oraz czy 
wszystkie strony są czytelne. W przypadku braku jakiejkolwiek strony, względnie 
gdy strona jest nieczytelna, należy ten fakt zgłosić Zespołowi Egzaminacyjnemu. 

3. Praca egzaminacyjna jest oznaczona indywidualnym kodem. Numer kodu 
kandydat wpisuje w miejscu do tego przeznaczonym, w prawym górnym rogu na 
każdej stronie zestawu pytań oraz na karcie odpowiedzi. 

4. Na każde pytanie zawarte w zestawie sformułowano trzy propozycje odpowiedzi, 
z których tylko jedna jest prawidłowa. 

5. Kandydat zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi przez umieszczenie we 
właściwym polu znaku „X” niewykraczającego poza krawędzie pola. Zaznaczenie 
więcej niż jednej odpowiedzi lub brak zaznaczenia jakiejkolwiek odpowiedzi 
traktowane jest jako odpowiedź nieprawidłowa na określone pytanie. Dopuszcza 
się korekty odpowiedzi w miejscu wskazanym na karcie odpowiedzi (tabela 
korekt). 
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ZESTAW PYTAŃ 

 
1. Plik zapisany pod adresem URL: 

http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/akty_prawne/pwi/20151220/1_Prawo-
wlasnosci-przemyslowej_20151220.doc po próbie ściągnięcia ze strony 
internetowej: 
a. da się zapisać i będzie nosił nazwę 1_Prawo-wlasnosci-

przemyslowej_20151220.doc 
b. da się zapisać i będzie nosił nazwę 20151220.doc 
c.  nie da się zapisać, bo powyższa konstrukcja adresu URL umożliwia tylko 

odczyt pliku. 
 
2. Mechanizm wymiany (swapping) jest wykorzystywany, zwłaszcza w 

 systemach wielozadaniowych, do: 
a.  przetwarzania pakietu danych którego rozmiar przekracza objętość 

pamięci RAM 
b.  przyspieszenia działania komputera z wolnym procesorem 
c.  przyspieszenia działania komputera z wolną pamięcią RAM 

 
3. Który z procesów jest przemianą fizyczną 

a. rdzewienie żelaza 
b. tworzenie się mgły 
c. spalanie się węgla 

 
4. Który z przedstawionych procesów jest przemianą chemiczną: 

a. topnienie lodu 
b. tworzenie się zielonego nalotu na miedzianych przedmiotach  
c. świecenie włókna żarówki elektrycznej 

 
5. W którym z podanych związków azot ma najniższy stopień utleniania? 

a. NO 
b. NH3 
c. NO2  

 
6. Prawo okresowości mówi nam: 

a. że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo ze wzrostem liczby 
atomowej 

b. że właściwości pierwiastków zmieniają się ze wzrostem ilości atomów w 
cząsteczce 

c. że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo ze wzrostem liczby 
cząsteczek 

 
7. Elektronami walencyjnymi są: 

a. elektrony z powłoki wewnętrznej 
b. elektrony z powłoki zewnętrznej 
c. elektrony emitowane przez jądro atomu 
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8. Jaki element jest reprezentowany przez symbol?  

 
a. dioda led 
b. fotodioda 
c. fototranzystor 

 
9. Czym jest sprzężenie zwrotne? 

a. odwracalne połączenie elementów 
b. oddziaływanie sygnału wyjściowego na sygnał wejściowy 
c. dostrojenie odbiornika do nadajnika 
 

10.  Całkowite zaćmienie Księżyca następuje wtedy, gdy cały skryje się w tzw. 
 stożku cienia rzucanego przez kulę ziemską. Całkowite zaćmienie Ziemi przez 
Księżyc 
a. występuje tak samo często jak całkowite zaćmienie Księżyca przez 

Ziemię 
b. obejmuje naprzemiennie półkulę północną i półkulę południową 
c. nie występuje 
 

11.    Z zasady zachowania energii wynika, że 
a. w układzie izolowanym suma wszystkich form energii jest stała 
b. ciepło można zamienić w całości na pracę użyteczną 
c. ilość ciepła zawartego w litrze benzyny jest równa ilości ciepła 

 zawartego w gazach wylotowych powstałych w wyniku spalenia tej porcji 
paliwa w silniku 

 
12 Filtr polaryzacyjny przepuszcza składową fali elektromagnetycznej skierowaną 

zgodnie z kierunkiem przepuszczania filtra, a pochłania składową do niej 
prostopadłą. Okulary z filtrem polaryzacyjnym 

a. wzmacniają kontrast i jasność obserwowanego przez nie otoczenia 
b. zapobiegają oparzeniom słonecznym 
c. pochłaniają co najmniej 50% światła 

 
13 Aldehydy to: 

a. pochodne węglowodorów zawierające grupę C(:O)H, 
b. pochodne węglowodorów zawierające grupę COOH,  
c. nieorganiczne pochodne zawierające grupę OH. 

 
14,. Audiologia to: 

a. badanie zdolności słyszenia i widzenia,  
b. nauka o właściwościach i działaniu narządu słuchu, 
c. badanie zdolności słyszenia. 

 
15. Mydła to: 

a. związki metali i wyższych kwasów tłuszczowych, 
b. związki niemetali i wyższych kwasów tłuszczowych, 
c. związki metali i alkoholi. 
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16. Elastyna to: 
a. tkanina lub taśma sprężysta, w której zastosowano nitki kauczukowe w 

osnowie lub wątku, 
b. włókno poliestrowe, 
c. białko proste z grupy skleroprotein, składnik tkanki łącznej. 

 
17. Bryłą geometryczną o podstawie  trójkąta równobocznego i ścianach z trójkątów 

równoramiennych jest: 
a. stożek, 
b. ostrosłup foremny, 
c. ostrosłup prawidłowy. 

 
18. Rok świetlny jest jednostką: 

a. czasu 
b. odległości 
c. energii 
 

 
19. Jakie są wymiary arkusza A4 w mm: 

a. 420 x 594 
b. 297 x 420 
c. 210 x 297   
 

20. Która z postaci przedstawienia przedmiotu na rysunku technicznym nie wymaga 
kreskowania: 
a. kład 
b. przekrój 
c. widok        

 
21. Stop żelaza z węglem zawierający do 6,67% węgla to:: 

a. staliwo 
b. żeliwo       
c. stal 
 

22. Jakie wymiary można zmierzyć za pomocą suwmiarki: 
a. tylko wewnętrzne 
b. tylko zewnętrzne 
c. wewnętrzne i zewnętrzne  

 
23. Która  z technik wytwarzania, stosowana w przemyśle maszynowym nie jest 

obróbką plastyczną: 
a. szlifowanie  
b. kucie 
c. tłoczenie 

 
24. Do przenoszenia momentu obrotowego służy : 

a. oś 
b. wał     
c. zarówno oś jak i wał. 
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25. Zwierciadło wypukłe tworzy obraz : 
a. pozorny, prosty, naturalnej wielkości, 
b. pozorny , prosty, pomniejszony 
c. pozorny, prosty, powiększony 

 
26. Który ze wskazanych metali jest ferromagnetykiem: 

a.  cyna 
b.  aluminium 
c.  nikiel   
 

27. Której z wymienionych obrabiarek nie stosuje się do obróbki płaszczyzn: 
a. wtryskarka  
b. frezarka 
c. strugarka 

 
28. Która z wymienionych maszyn przetwarza energię mechaniczną na energię 

elektryczną: 
a. silnik elektryczny, 
b. prądnica  
c. sprężarka 

 
29. Strukturę kryształu mają 

a. substancje w których występuje wiązanie kowalencyjne 
b. substancje w których występuje wiązanie jonowe spolaryzowane 
c. substancje w których występuje wiązanie jonowe 

 
30. Liczba masowa jest równa: 

a. sumie mas elektronów i protonów 
b. sumie mas elektronów i neutronów 
c. sumie mas protonów i neutronów  

 
31. Co oznacza, że urządzenie zawiera pamięć nieulotną? 

a. raz zapisanych danych nie można usunąć 
b. urządzenie nie traci zapisanych danych po odłączeniu od zasilania 
c. możliwość zapisu bardzo długich ciągów danych (32 bity i więcej) 
 

32. Rezonans ma miejsce wtedy, gdy 
a. obwód drgający LC w odbiorniku jest dostrojony do obwodu drgającego 

w nadajniku 
b. obwód RLC zbudowany ze zwojnicy, kondensatora i opornika 

połączonych przewodami w obwód zamknięty samoistnie generuje falę 
elektromagnetyczną o jednej wartości częstotliwości 

c. energia dostarczana do obwodu drgającego LC jest mniejsza od energii 
wypromieniowanej przez ten obwód fali elektromagnetycznej 

 
33. Kryptografia asymetryczna, z parą kluczy: prywatnym i publicznym umożliwia 

a. utrzymanie tajności wiadomości 
b.  utrzymanie tajności wiadomości i identyfikację nadawcy wiadomości 
c.  identyfikację nadawcy wiadomości 
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34. Kompilacja w informatyce to: 
a. zamiana kodu źródłowego na binarny w procesie przygotowania 

programu do wykonania 
b.  zamiana kodu wynikowego na źródłowy dla jego odczytania 
c. proces łączenia dwóch lub więcej programów 
 

35. 230V opisuje jaką cechę napięcia sieci energetycznej? 
a. wartość napięcia stałego, które wydziela taką sama energię 
b. różnicę między najniższym i najwyższym napięciem 
c. maksymalne dodatnie napięcie, jakie można zmierzyć 
 

36. Pojemność C kondensatora próżniowego zbudowanego z dwóch 
jednakowych, równoległych, metalowych płyt jest wprost proporcjonalna do 
powierzchni S płyty i odwrotnie proporcjonalna do odległości d pomiędzy nimi. 
Jeżeli przestrzeń pomiędzy płytami kondensatora zostanie wypełniona 
materiałem nieprzewodzącym (izolatorem elektrycznym), to 
a. pojemność kondensatora będzie zerowa 
b. pojemność kondensatora zmniejszy się proporcjonalnie do gęstości 

materiału 
c. pojemność kondensatora wzrośnie 
 

37.  W rysunku technicznym linię falistą stosujemy do rysowania: 
a. linii urwania i przerwania przedmiotów 
b. osi symetrii 
c. linii wymiarowych 
 

38. Do rzutów aksonometrycznych zaliczamy: 
a. izometrię 
b. dimetrię trójkątną 
c. trimetrię 

 
39. Odwzorowując przedmiot w jednym rzucie musimy przedstawić jego 

podstawowe: 
a.  dwa wymiary 
b.  trzy wymiary  
c.  cztery wymiary 

 
40.  Wymiarowanie to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach 

technicznych za pomocą: 
a.  linii 
b. liczb 
c. linii, liczb i znaków wymiarowych 

 
41. Przekrój prosty otrzymuje się przy użyciu: 

a. jednej płaszczyzny siecznej 
b. zbioru półpłaszczyzn 
c. pasm płaszczyzn 
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42. Przekrój powinien być identyfikowany: 
a. nazwą czteroliterową 
b.  linią falistą 
c. dwiema takimi samymi wielkimi literami oraz strzałkami 

 
43. Rzuty przekroju dwóch stykających się elementów należy: 

a. krzyżykować 
b.  kreskować  w różnych kierunkach  
c. pokryć jednolicie różnymi odcieniami szarości 

 
 
44. Rzut w dokumentacji budowlanej oznacza przekrój: 

a.  przekrój płaszczyzną pionową 
b. przekrój płaszczyzną poziomą 
c. przekrój płaszczyzną ukośną 

 
 
45. Na przekrojach budowlanych (przekroje i rzuty), które pokazane są w skali 

1:100 i większej, stosuje się oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
(kreskowane, szrafura, cieniowanie), z których dany obiekt jest wykonany.   
Poniżej przedstawiono:  

 
a. przekrój drewna prostopadły do włókien 
b. przekrój drewna wzdłuż włókien 
c. przekrój płyty drewnopochodnej 

 
46 Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej o zgłoszeniu wynalazku 

Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia: 
a. w Biuletynie Urzędu Patentowego; 
b. w Wiadomościach Urzędu Patentowego; 
c. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentowego. 
 

47      Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej prawo do uzyskania patentu 
na wynalazek jest: 
a. zbywalne i podlega dziedziczeniu; 
b. zbywalne i nie podlega dziedziczeniu; 
c. niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu; 

 
 
 
 
48. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej umowa o przeniesienie 

pierwszeństwa wymaga: 
a. zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności; 
b. zachowania formy aktu notarialnego; 
c. zachowania formy pisemnej z datą pewną pod rygorem nieważności; 
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49. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowe 

jest wiążące: 
a. jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 

głosowania;  
b. jeżeli wzięło w nim udział 30% uprawnionych do głosowania; 
c. zawsze, bez względu ile osób wzięło w nim udział; 

 
50. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ważność wyborów do Sejmu 

stwierdza: 
a. Sąd Najwyższy; 
b. Trybunał Konstytucyjny; 
c. Naczelny Sąd Administracyjny; 

 
51. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władza zwierzchnia w 

Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 
a. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. Narodu, 
c. Sejmu i Senatu. 

 
52. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej tryb rozpatrywania petycji, 

wniosków i skarg określa: 
a. ustawa, 
b. rozporządzenie, 
c. każdorazowo regulamin danej instytucji. 

 
53. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej ustanowienie zastawu 

rejestrowego na patencie: 
a. jest niedopuszczalne, 
b. jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu 

w rejestrze patentowym, 
c. jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru patentowego. 

 
54. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej w razie przejścia patentu 

obciążonego licencją: 
a. umowa licencyjna wygasa, 
b. umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego, 
c. umowa licencyjna nie jest skuteczna wobec następcy prawnego. 

 
55. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej po udzieleniu prawa z 

rejestracji topografii układu scalonego: 
a. materiał identyfikujący topografię nie jest ujawniany bez zgody 
 uprawnionego, 
b. materiał identyfikujący topografię jest ujawniany w Wiadomościach 

Urzędu Patentowego, 
c. materiał identyfikujący topografię jest ujawniany w rejestrze topografii 

układów scalonych. 
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56. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP może 
zwolnić wnioskodawcę od opłat okresowych: 
a. za dowolny okres ochrony wynalazku, 
b. za dowolny okres ochrony wzoru użytkowego, 
c. za okresy nieprzekraczające dziesięciu lat od daty zgłoszenia wynalazku 

lub wzoru użytkowego 
 
57. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, jeżeli wniosek o dokonanie 

żądanego wpisu do rejestru nie spełnia wymogów formalnych Urząd Patentowy 
RP wzywa wnioskodawcę postanowieniem do jego uzupełnienia lub 
poprawienia w wyznaczonym terminie: 
a. pod rygorem umorzenia postępowania, 
b. pod rygorem wydania decyzji o odmowie dokonania żądanego wpisu do 

  rejestru, 
c. pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 
58. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej w sprawach 

nieuregulowanych w ustawie Prawo własności przemysłowej w postępowaniu 
przed Urzędem Patentowym RP stosuje się odpowiednio przepisy: 
a. kodeksu cywilnego, 
b. kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o kosztach 

postępowania, 
c. kodeksu postępowania administracyjnego. 

 
59. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej członek składu orzekającego, 

który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy: 
a. może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem, 
b. może złożyć zdanie odrębne wraz z ustnym uzasadnieniem, 
c. nie może złożyć zdania odrębnego. 

 
60.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, ilekroć w ustawie jest mowa 

o międzynarodowym znaku towarowym - rozumie się przez to znak towarowy 
zarejestrowany w trybie określonym w:  
a. Porozumieniu madryckim lub Protokole do Porozumienia madryckiego, 
b. Akcie genewskim, 
c. Porozumieniu haskim. 
 

61.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, na wzór przemysłowy udziela 
się 
a. patentu, 
b. prawa ochronnego, 
c. prawa z rejestracji. 

 
62.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, patent wygasa na przykład na 

skutek: 
a. śmierci uprawnionego z patentu, 
b. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej, 
c. uznania przez Urząd Patentowy RP wynalazku za wynalazek tajny. 
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63.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, wzór przemysłowy stanowi 
wyłącznie taką postać wytworu lub jego części, która jest nowa oraz: 
a. posiada indywidualny charakter, 
b. stanowi rozwiązanie o charakterze technicznym, 
c. jest rozwiązaniem użytecznym. 

 
64.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski ma prawo 

wybierania senatorów, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy: 
a. 17 lat 
b. 18 lat 
c. 21 lat 

 
65.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm składa się z: 
 

a. 360 posłów 
b. 460 posłów 
c. 450 posłów 

 
66.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawo łaski stosuje: 

a. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
b. Prezes Rady Ministrów 
c. Minister Sprawiedliwości 

 
67.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska może 

na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w 
niektórych sprawach. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację ww. umowy 
międzynarodowej jest uchwalana: 
a. przez Sejm większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 3/4 głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów 

b. przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów 

c. przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 3/5 głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

 
68.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej za 

naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być 
pociągnięty do odpowiedzialności przed: 

a. Trybunałem Stanu 
b. Trybunałem Konstytucyjnym 
c. Trybunałem Sprawiedliwości 

 
69.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielem Rady 

Ministrów w województwie jest: 
a. starosta 
b. wojewoda 
c. sejmik województwa 
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70.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej jeżeli po wszczęciu 
postępowania zgłaszający wprowadził do zgłoszenia znaku towarowego 
uzupełnienia lub poprawki, których nie dopuszczają przepisy ustawy, Urząd 
Patentowy: 
a. wydaje postanowienie odmawiające uwzględnienia takich uzupełnień i 

poprawek 
b. wydaje decyzję o umorzeniu postępowania zgłoszeniowego 
c. nie wydaje ani postanowienia ani decyzji i kontynuuje postępowanie bez 

uwzględnienia takich uzupełnień lub poprawek 
 
71.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej stronami postępowania w 

sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego są: 
a. Wnoszący sprzeciw i Urząd Patentowy 
b. Wnoszący sprzeciw i Zgłaszający 
c. Wnoszący sprzeciw, Zgłaszający i Urząd Patentowy 

 
72.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej z wnioskiem o unieważnienie 

prawa ochronnego na znak towarowy nie można wystąpić 
a. z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem towarowym, jeżeli przez 

okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku 
towarowego wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie 
sprzeciwiał się temu 

b. z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem, jeżeli przez okres trzech 
kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego 
wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się 
temu 

c. z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem, jeżeli przez okres pięciu 
kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego 
wnioskodawca nie sprzeciwiał się temu, niezależnie od tego czy miał 
świadomość używania kolizyjnego znaku czy nie 

 
73.  Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych decyzję o wpisie lub odmowie 

wpisu na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu lub odmowie skreślenia z 
tej listy, a także decyzję uzależniającą dokonanie wpisu od odbycia 
uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu 
uzupełniającego, wydaje: 
a. Prezes Urzędu Patentowego 
b. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 
c. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych w formie uchwały 

 
74.  Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych prawo wykonywania zawodu 

rzecznika patentowego powstaje 
a. po pozytywnym zdaniu egzaminu na rzecznika patentowego 
b. po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników 
 patentowych 
c. z dniem wyznaczenia siedziby, gdzie zawód będzie wykonywany 
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75.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej w terminie 6 miesięcy od 
publikacji informacji o udzieleniu prawa wyłącznego możliwe jest: 
a.  złożenie sprzeciwu od decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór 

przemysłowy; 
b.   złożenie wniosku o uchylenie decyzji; 
c.  złożenie sprzeciwu od decyzji udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy; 
 
 
76.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny składa 

się z: 
a. 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób 

wyróżniających się wiedzą prawniczą 
b. 20 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób 

wyróżniających się wiedzą prawniczą 
c. 16 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób 

wyróżniających się wiedzą prawniczą.  
 
77.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu 

pokoju decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 
a. Sejm 
b. Senat 
c. Zgromadzenie Narodowe 

 
78.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Prezesa Rady Ministrów 

desygnuje: 
a. Marszałek Senatu 
b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
c. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

 
79.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm jest wybierany na: 

a. trzyletnie kadencje 
b. czteroletnie kadencje 
c. sześcioletnie kadencje 

 
80. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zaskarżania 

orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji ma:  
a. każda ze stron postępowania, z wyjątkami określonymi ustawą, 
b. każdy, kogo interesu prawnego dotyczy postępowanie, 
c. każda ze stron postępowania, bez żadnych ograniczeń. 

 
81. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach: 
a. powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym;  
b. powszechnych, równych, pośrednich i w głosowaniu tajnym; 
c. powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu jawnym. 
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82. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisy Konstytucji RP 
stosuje się: 
a. zawsze bezpośrednio, 
b. pośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej, 
c. bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. 

 
83. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej stroną w postępowaniu przed 

Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu na wynalazek jest: 
a. twórca; 
b. twórca i zgłaszający; 
c. zgłaszający; 

 
84. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej dowód potwierdzający 

zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie (dowód pierwszeństwa) może 
być złożony: 
a. w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia; 
b. w ciągu 3 miesięcy od daty uiszczenia opłaty za zgłoszenie;  
c. w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy; 

 
85. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych rzecznik patentowy wykonuje 

zawód, na warunkach: 
a. określonych w ustawie wyłącznie w kancelarii patentowej  
b. określonych w ustawie wyłącznie na rzecz pracodawcy.  
c. określonych w ustawie w kancelarii patentowej lub na rzecz 

pracodawcy.  
 

86.  Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych kancelaria patentowa może być 
utworzona i prowadzona jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółka akcyjna spełniająca następujące warunki:  
a. większość udziałów (akcji) posiadają rzecznicy patentowi: 
b. równe udziały (akcje) posiadają rzecznicy patentowi oraz adwokaci: 
c. niedopuszczalna jest spółka rzeczników patentowych i adwokatów 
 

87. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych rzecznik patentowy ma 
uprawnienia do świadczenia pomocy: 
a. wyłącznie prawnej 
b. wyłącznie technicznej 
c. prawnej i technicznej 

 
88.  Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych rzecznik patentowy podczas i w 

związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej: 

a. adwokatowi. 
b. sędziemu 
c.  posłowi 
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89. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych składka opłacana przez 
aplikanta na potrzeby samorządu wynosi: 
a. 30% składki rzecznika patentowego 
b. 50% składki rzecznika patentowego 
c. aplikant nie opłaca składek, 

 
90. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych osoba, która po raz pierwszy 

podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana  
a. złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne     

oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług. 
b. złożyć wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych 
c. opłacić roczną składkę członkowską 

 
91. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych ślubowanie składane przez 

rzecznika patentowego odbiera: 
a. Prezes Urzędu Patentowego 
b. Prezes Urzędu Patentowego w obecności przedstawiciela samorządu. 
c. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

 
92.  Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych do obowiązków Krajowej Rady 

należy m.in: 
a. reprezentowanie Samorządu 
b. wybór Dziekanów Okręgów 
c. uchwalanie Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

 
93. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych postępowanie wyjaśniające w 

sprawie dyscyplinarnej wobec rzecznika patentowego lub aplikanta wszczyna: 
a. Prezes Urzędu Patentowego RP 
b. Rzecznik dyscyplinarny 
c. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

 
94. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych do Okręgowego Zgromadzenia 

Rzeczników Patentowych  należy m.in. 
a. organizowanie aplikacji rzecznikowskiej 
b. wybór Dziekana Okręgu 
c. wybór reprezentantów na Krajowy Zjazd 

95. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych do Krajowego Zjazdu należy: 
a. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej 
b. wybór członków komisji aplikacji 
c. uchwalenie zasad etyki 

 
96. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych skreślenie z listy rzeczników 

patentowych następuje w przypadku: 
a    nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok 
b. nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa lata 
c. nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy 
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97. Zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych wzór i sposób prowadzenia listy 
rzeczników patentowych określa: 
a. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 
b. Prezes Urzędu Patentowego 
c. Prezes Rady Ministrów 

 
98. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Sejmu są: 

a. tajne, pośrednie, równe, powszechne, proporcjonalne 
b. tajne, bezpośrednie, równe, powszechne, proporcjonalne 
c. tajne, bezpośrednie, równe, uzupełniające, proporcjonalne 

 
99. Zwrot 

Der Streitwert 
Value of dispute 
Valeur du litige 
znaczy: 
a. kwota odszkodowania 
b. wartość przedmiotu sporu 
c. wartość rozprawy 

 
100. Zwrot 

Der Schutzumfang umfasst alle Äquivalente von dem Gegenstand der 
Ansprüche 
The scope of protection includes all equivalents of the subject matter of the 
claims. 
L'étendue de la protection comprend tous les éléments équivalents de l’objet 
 
znaczy: 
a. zakres ochrony obejmuje wszystkie ekwiwalenty przedmiotu zastrzeżeń. 
b. na zakres ochrony składają się wszystkie ekwiwalenty przedmiotu 

zastrzeżeń. 
c. zakres ochrony obejmuje wszystkie ekwiwalenty przedmiotu roszczeń. 


