
Poniżej w tabeli znakiem „X” proszę wskazać jedną prawidłową odpowiedź 

1. Uprawnionym do zachowku jest: 

a) każdy spadkobierca ustawowy 

b) tylko zstępni spadkodawcy 

c) małżonek, zstępni i rodzice spadkodawcy 

 

2. Roszczenie o zachowek jest roszczeniem o: 

a) udział w spadku 

b) przedmioty wchodzące w skład spadku 

c) zapłatę 

 

3. Darowiznę uczynioną za życia przez spadkodawcę na rzecz zstępnego: 

a) można wyłączyć od obowiązku zaliczenia jej na poczet zachowku należnego temu zstępnemu 

b) uwzględnia się przy obliczaniu zachowku na rzecz wszystkich zstępnych spadkodawcy 

c) nie uwzględnia się przy obliczaniu zachowku należnego temu zstępnemu 

 

4. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca za długi spadkowe odpowiada: 

a) tylko ze spadku 

b) całym swoim majątkiem 

c) do kwoty oznaczonej w oświadczeniu o przyjęciu spadku 

 

5. Przed działem spadku odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe jest: 

a) proporcjonalna do przysługujących im udziałów 

b) zależna od tytułu dziedziczenia 

c) solidarna 

 

6. Wykaz inwentarza sporządzić może: 

a) zapisobierca zwykły 

b) wierzyciel spadkowy 

c) zapisobierca windykacyjny 

 

7. Umowny dział spadku wymaga dochowania formy: 

a) aktu notarialnego niezależnie od zawartości spadku 

b) pisemnej dla celów dowodowych 

c) wymaganej do przeniesienia składników spadku objętych działem 

 

8. O sądowy dział spadku wystąpić można: 

a) w okresie 10 lat od otwarcia spadku 

b) w okresie 10 lat od stwierdzenia nabycia spadku 

c) bez ograniczeń czasowych 

 

9. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie rozstrzyga się o: 

a) ważności testamentu 

b) niegodności 

c) prawidłowości złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku 

 

10. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest konieczne wskazanie: 

a) tytułu dziedziczenia 

b) udziałów w spadku przypadających spadkobiercom 

c) sposobu przyjęcia spadku 

 

11. Notariusz nie może wydać aktu poświadczenia dziedziczenia: 

a) po upływie 10 lat od otwarcia spadku 

b) na podstawie testamentu ustnego 

c) jeżeli zmarł choć jeden ze spadkobierców 



 

Pytanie                  A                  B                    C 

1.  

 

                 X 

2.  

 

                 X 

3.  

 

                X  

4.  

 

                X  

5.  

 

                X 

6.  

 

                X 

7.  

 

                X 

8.  

 

                X 

9.  

 

                X  

10.  

 

                X 

11.  

 

                X  

 

 

 

Większość osób odpowiedziała prawidłowo na wszystkie albo prawie wszystkie pytania. 

Niestety spora grupa (ok. 15-20) udzieliła jedynie 6-8 prawidłowych odpowiedzi, a jedna osoba tylko 5. 

 

Najwięcej problemów sprawiło pytanie 4 dotyczące skutków przyjęcia spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza. Przyjęcie spadku w ten sposób nie wpływa na to z jakiej masy majątkowej spadkobierca 

odpowiada za długi. Zatem nie odpowiada on wówczas za długi spadkowe tylko ze spadku, ale całym 

swoim majątkiem. Ograniczony jest tylko zakres/wysokość jego odpowiedzialności, który zależny jest od 

wartości aktywów spadku określonej w wykazie inwentarza lub w spisie inwentarza. 


