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1. Proszę dopasować nazwy zawodów do opisów. 

A. sędzia 
B. prokurator
C. notariusz

D. adwokat 
E. radca prawny

§1__________________ jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, np. sporządza akty 

notarialne. Jest osobą zaufania publicznego. 

§2__________________ ma kompetencje podobne do adwokata. W Polsce nie zajmuje się sprawami 
karnymi, rodzinnymi i opiekuńczymi. Zajmuje się obsługą sfery gospodarczej i administracji publicznej.

§3__________________ stoi na straży praworządności (rządów prawa). Jest odpowiedzialny za ściganie 
przestępców. Prowadzi postępowanie przygotowawcze z policją. W sądzie - oskarża. Kieruje się 

zasadą bezstronności.  

§4_________________ świadczy pomoc prawną podmiotom prawa (osobom fizycznym i prawnym) 

Udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych. Występuje 
przed sądami w imieniu klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jest to “wolny zawód”, 

czyli świadczenie usług na własną odpowiedzialność, w indywidualnej kancelarii albo w spółce.

§5__________________ razem z ławnikami rozstrzyga spory i wymierza sprawiedliwość w imieniu 

państwa.  Jest niezawisły, czyli podporządkowany tylko konstytucji, ustawom i ratyfikowanym 

umowom międzynarodowym. Ma immunitet i jest nieusuwalny.

na przykład

SŁOWNICZEK

• powołany - appointed
• dokonywać czynności - to perform activities
• sporządzać - to draw up
• osoba zaufania publicznego - person of public confidence
• sprawy karne - criminal cases
• sprawy opiekuńcze - custodianship cases
• obsługiwać sferę gospodarczą - to support the business
• stać na straży - to safeguard
• praworządność - law and order
• ściganie przestępców - prosecution of criminals
• postępowanie przygotowawcze - preparatory proceedings
• oskarżać - to prosecute
• zasada bezstronności - principle of impartiality
• świadczyć pomoc - to provide support
• podmioty prawa - subjects of the law

• udzielać porad - to grant advice
• sporządzać - to prepare
• opracowywać - to draft
• występować przed sądem - to appear before the court
• udzielić pełnomocnictwa - to grant the power of attorney
• wolny zawód - free profession
• świadczenie usług na własną odpowiedzialność - 

provision of services at the practitioner’s own responsibility
• spółka - partnership
• ławnicy - jury
• rozstrzygać spory - to settle disputes
• wymierzać sprawiedliwość - to administer justice
• niezawisły - independent

• nieusuwalny - cannot be dismissed

2. Proszę przetłumaczyć wybrany paragraf.

laws

agreements


