
Obsługa Prawniczych Baz Danych - Zadanie 1  

Zadania:  

1.  Proszę ustalić liczbę dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej egzemplarzy podręcznika pt. 
"Prawa Prywatnego Międzynarodowego" prof. J. Gołaczyńskiego z 2015 r.   

2.  Proszę ustalić tytuł naukowy, funkcję oraz imię i nazwisko władz rektorskich UWr (Rektora i 
Kolegium Rektorskiego) oraz dziekańskich WPAE UWr (Dziekana i Kolegium Dziekańskiego) 

3.  Gdzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące planu zajęć konkretnego prowadzącego na 
WPAE UWr? Proszę wybrać prowadzącego i zrobić zrzut ekranu (instrukcja poniżej).   

4.  Proszę na stronie dziennikustaw.gov.pl ustalić datę wejścia w życie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r.   

5.  Proszę ustalić numer i pozycję nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego, która prowadziła 
elektroniczne postepowanie upominawcze, podpowiedź data ogłoszenia: 17 lutego 2009 r. 

6.  Proszę ustalić w bazie ISAP-u ile razy nowelizowany był Kodeks Postępowania Cywilnego? Czy 
Kodeks posiada tekst jednolity? Proszę podać publikator tekstu jednolitego przedmiotowego aktu 
prawnego. 

7.  Proszę podać różnicę między tekstem jednolitym, a tekstem ujednoliconym. 

8.  W oparciu o informacje dostępne na stronie ISAP proszę wskazać, który z niżej wskazanych 
aktów prawnych nigdy nie obowiązywał na ziemiach polskich: 

a) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553);  
b) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny i karny skarbowy (Dz. U. Nr 15, poz. 594);  

c) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 60, poz. 571);  

d) Odpowiedzi b i c są poprawne. 

 

Rozwiązania w formie pliku o formacie .docx, (czcionka Times 12 odstępy 1,15, tekst powinien 
być wyjustowany, a odpowiedzi powinny być poprzedzone treścią i numerem zadania) proszę 
przesyłać na adres: damianklimas@yahoo.com  

UWAGA! W temacie maila proszę wpisać: OPBD - numer grupy – imię i nazwisko – nr 
indeksu - Zadanie 1  



Instrukcje wykonywania w systemie Windows zrzutu ekranu z błędem 
 
1.   Aby wykonać zrzut całego ekranu, nacisnąć klawisz Print Screen (może być także 

oznaczony jako PrtScn lub PrtScrn) na klawiaturze. Klawisz ten znajduje się w górnej 
części klawiatury, na prawo od wszystkich klawiszy F (F1, F2 itp.), często nad klawiszami 
ze strzałkami. 

2.   Aby wykonać zrzut ekranu obejmujący tylko aktywny program, nacisnąć klawisz Alt 
(znajdujący się po obu stronach klawisza spacji) i — nie puszczając go — nacisnąć klawisz 
Print Screen. 

3.   W celu wyświetlenia tego zrzutu ekranu lub zapisania go jako obraz można użyć programu 
Microsoft Paint (Paint) lub dowolnego innego programu graficznego. Zalecamy użycie 
programu Paint. 

4.   Otworzyć program Paint w swoim systemie: wybrać kolejno Start -> Wszystkie programy -
> Akcesoria -> Paint. 

5.   Gdy w programie Paint zostanie wyświetlona pusta strona, wybrać z menu Edycja 
polecenie Wklej. Zrzut ekranu pojawi się na pustej stronie. 

6.   W celu zapisania zrzutu ekranu wykonać typowe czynności zapisywania obrazu lub 
elementu graficznego (np. można wybrać z menu „Plik” polecenie „Zapisz jako” lub 
„Zapisz”). 

Wybrać odpowiednie miejsce (dysk/folder) zapisania pliku. Miejsce domyślne to pulpit. 
Następnie wpisać nazwę w polu Nazwa pliku. Można także wybrać typ obrazu, wybierając 
odpowiedni z rozwijanego menu Zapisz jako typ. Zaleca się wybrać rozszerzenie pliku 
.PNG lub .JPG 


