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Zasady wystawiania ocen

✓ obydwa kolokwia muszą być zaliczone na ocenę 
pozytywną

✓ podstawą oceny końcowej jest średnia
arytmetyczna z dwóch ocen z kolokwium

✓ trzy plusy z aktywności podwyższają ocenę 
końcową z przedmiotu o połowę

✓ każda nieodrobiona nieobecność (poza jedną 
dopuszczalną) obniża ocenę końcową z 
przedmiotu o połowę (również do oceny 
niedostatecznej)



Zadanie 1 - ISAP

W bazie ISAP proszę odnaleźć ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 
wskazać:
1. jej aktualny adres publikacyjny,

2. sygnaturę akt najnowszego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego do tej ustawy,

3. tytuł najnowszego rozporządzenia do tej ustawy.



Zadanie 2 – EUR-Lex

W bazie EUR-Lex proszę odnaleźć dyrektywę o 
numerze 93/13 oraz odpowiedzieć na 
następujące pytania:
1. Jaki jest adres publikacyjny tej dyrektywy?

2. Do kiedy ówczesne kraje członkowskie Unii Europejskiej 
miały implementować tę dyrektywę?

3. Poprzez jakie krajowe środki wykonawcze Polska 
implementowała tę dyrektywę?



Zadanie 3 – LEX

W bazie LEX proszę odnaleźć Prawo wodne 
oraz odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jak brzmi pełna nazwa tej ustawy?

2. Jakie brzmienie miał art. 257 ustawy w dniu 17 grudnia 
2017 r.?

3. Jaki adres publikacyjny miała ta ustawa w dniu 17 
grudnia 2017 r.?

4. Jaki adres publikacyjny ma ta ustawa obecnie? 



Zadanie 3 – Legalis
Mariusz M. kupił od Zofii K. motocykl Honda NSR za 8 000,00 zł.
Wydanie motocyklu miało miejsce w dniu 8 maja 2019 r. Cena
sprzedaży miała zostać uiszczona najpóźniej do dnia 10 maja
2019 r. Mariusz M. nie zapłacił powyższej ceny do dnia
dzisiejszego, w związku z czym jest on zobowiązana zapłacić
Zofii K. również odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ceny.

Poprzez narzędzia dostępne w bazie Legalis proszę obliczyć wysokość
odsetek ustawowych za opóźnienie, które Mariusz M. jest dłużny Zofii K.
na dzień dzisiejszy.

1. Termin płatności minął 8 maja 2019 r.

2. Pierwszy dzień zwłoki przypadł 9 maja 2019 r.

3. Kwota należności wynosi 8 000,00 zł.
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