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Wybierz e-booka
i czytaj w dowolnym
miejscu i czasie!
Dzięki e-bookom zyskasz nowe możliwości:

$

Natychmiastowy
dostęp do treści książki
oraz szybkie wyszukiwanie
informacji.

Możliwość tworzenia
własnej biblioteki, dodawania
zakładek i notatek (w zależności
od funkcjonalności czytnika).

Brak kosztów
dostawy.

Dostęp do publikacji
na kilku urządzeniach
jednocześnie, w dowolnym
miejscu i czasie.

Więcej informacji o e-bookach znajdziesz w artykule
„Korzystanie z e-booków a odpowiedzialność
z tytułu naruszenia praw autorskich”
opublikowanego w kwartalniku Edukacja Prawnicza.
Sprawdź  edukacjaprawnicza.pl
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#uczsię
#uczsię

Wkrótce masz egzamin, ale jeszcze nie znasz
najważniejszych zagadnień z danej dziedziny
prawa?

#uczsię razem z Beckiem!
Najistotniejsze zagadnienia związane
z poszczególnymi gałęziami prawa
opanujesz z wybranymi przez siebie seriami,
charakteryzującymi się zróżnicowanym
poziomem omawianej tematyki. Sam zdecyduj,
jak obszerne powinno być źródło Twojej wiedzy
i przygotuj się w wybrany przez siebie sposób.
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PODRĘCZNIKI
PRAWNICZE
Bestsellerowa seria
akademicka!
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#uczsię

Podręczniki to niezbędne
źródło wiedzy
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej
literatury prawniczej. Tytuły w tej serii opracowane są przez
autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców.
Publikacje w tej serii przedstawiają w czytelnej formie
najważniejsze regulacje z zakresu danej dziedziny prawa,
systematyzując tym samym Twoją wiedzę. Każdy tytuł
wyróżnia się idealnym doborem zagadnień egzaminacyjnych
niezbędnych do zdania egzaminu z wybranego przedmiotu.
Indeks rzeczowy i numery brzegowe umieszczone na
marginesach, pozwolą Ci szybko i sprawnie odnaleźć wybrane
hasła lub tematy. Coroczne aktualizacje dają Ci pewność
aktualnego i obowiązującego stanu prawnego.

TOP

akademicki

59 zł

59 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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Najważniejsze regulacje
z danej dziedziny prawa

59 zł

59 zł

59 zł

59 zł
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69 zł

59 zł

59 zł

#uczsię

69 zł

59 zł

65 zł

55 zł

Sprawdź na

student.beck.pl

69 zł

59 zł

59 zł
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STUDIA
PRAWNICZE
Opracowanie całości problematyki
z danej dziedziny prawa
Kompletne opracowania prezentujące całość problematyki z danej dziedziny prawa,
uwzględniające dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo. Publikacje
w tej serii wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, gwarantowanym
przez wybitnych Autorów, specjalizujących się w daje tematyce prawa.
Dużym atutem serii jest przywoływanie wyroków i orzeczeń tam, gdzie będzie
Ci to potrzebne do lepszego zrozumienia warstwy teoretycznej. Autorzy przy
opisywaniu danego zagadnienia przywołują także podstawę prawną, dzięki czemu
sprawnie sprawdzisz konkretny artykuł kodeksu i ustawy regulujący opisywaną
kwestię. Wyróżnienie najważniejszych zagadnień pozwoli Ci na szybkie wzrokowe
odszukanie hasła, także na lepsze jego zapamiętanie. Dzięki obszernemu indeksowi
(ważnych haseł) łatwo odnajdziesz wybrane hasło, w czym dodatkowo pomogą
Ci numery brzegowe umieszczone na marginesach.
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#uczsię

PIERWSZE WYDANIE

Pierwsze wydanie podręcznika autorstwa
prof. dr hab. Marka Zubika – kierownika
Katedry Prawa Konstytucyjnego UW,
członka Komitetu Nauk Prawnych
PAN oraz Komitetu Wykonawczego
Międzynarodowego Towarzystwa
Konstytucyjnego (IACL) na kadencję
2018-2022.

99 zł

TOP

akademicki

99 zł

99 zł

Sprawdź na

student.beck.pl

99 zł

99 zł

99 zł
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SKRYPTY
BECKA
Kluczowe zagadnienia
 Przejrzysty podział  Przykłady
Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji.
Tytuły w tej serii wyróżniają się przejrzystością zagadnień omawianych
w krótkiej formie, co pozwoli Ci na szybką i efektywną naukę. Dzięki temu poznasz
najważniejsze pojęcia i instytucje z danej dziedziny prawa.
Autorzy posługują się językiem prawniczym, ale prostszym niż w innych seriach
teoretycznych, i w bardzo przystępny sposób tłumaczą kluczowe zagadnienia.
Częste aktualizacje dadzą Ci pewność zawsze obowiązującego stanu prawnego.
Przekonasz się, że zwięzłe opisy danych zagadnień, ich przejrzyste podziały oraz
przedstawianie ich na podstawie przykładów to największe zalety tej serii.
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#uczsię

Pierwszy rok?
Z nami to nie problem

TOP

akademicki

59 zł

59 zł

65 zł
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Studencie!
System Informacji Prawnej Legalis
Już na Twojej uczelni!

1

Połącz się z wydziałową
siecią Internet*

2

Wejdź na
legalis.pl

3

Kliknij button
„Zaloguj po IP”

… i korzystaj!

* Lista uczelni oferujących
dostęp do Systemu Legalis
dla użytkowników
sieci wewnętrznej
znajduje się na stronie
legalis.pl/student

Studencie!

korzystać
Dowiedz się, jak
acji Prawnej
z Systemu Inform
Legalis

w
5 prostych krokó

Użyj QR Kodu,
by wejść
na stronę
z poradnikiem

#ćwicz
#ćwicz

Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce
i oceń, ile już potrafisz.
Sprawdź i usystematyzuj swoją wiedzę
poprzez rozwiązywanie kazusów, korzystanie
z tablic i schematów. Opracowania zawierają
odpowiedzi na najważniejsze pytania z danej
dziedziny prawa, dzięki nim z łatwością
uzupełnisz luki w Twojej wiedzy.

Sprawdź na

student.beck.pl
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REPETYTORIA
BECKA
Szybko i skutecznie
przygotuj się do egzaminu!
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#ćwicz

Publikacje w serii Repetytoria Becka składają się
z czterech przewodnich części:
 ytań z odpowiedziami, dzięki którym przyswoisz
p
wiedzę niezbędną z danej dziedziny prawa,
 azusów z rozwiązaniami opartymi na aktualnym stanie
k
prawnym i przykładowym orzecznictwie,
t ablic prezentujących w sposób przejrzysty i uporządkowany
wiedzę z danej dziedziny prawa ułatwiających Ci wzrokowe
zapamiętanie haseł, pojęć i definicji,
testów, dzięki którym możesz sprawdzić i ocenić swoją wiedzę.

Dzięki Repetytoriom Becka skutecznie przyswoisz wiedzę, poznasz
podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz, ocenisz
i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do zdania egzaminu.

Sprawdź na

student.beck.pl
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Poznaj najważniejsze
zagadnienia:
V sprawdź,
V oceń,
V uzupełnij wiedzę.
59 zł

59 zł

59 zł

59 zł
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59 zł

59 zł

59 zł

59 zł

59 zł

Sprawdź na

student.beck.pl

59 zł

59 zł

59 zł

59 zł
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Ucz się w domu, w autobusie,
na świeżym powietrzu
i przygotuj się do egzaminu!
Testy prawnicze C.H.Beck to rozwiązanie dla
osób chcących efektywnie wykorzystać czas
przeznaczony na przygotowanie do egzaminów
wstępnych. Przy ich pomocy użytkownik przygotuje się do egzaminu wstępnego na aplikację:
radcowską,
adwokacką,
notarialną,
komorniczą,
sędziowską i prokuratorską.

AKTUALIZACJA
System oferuje wszystko, czego potrzeba do
zdania. Poza kilkunastoma tysiącami pytań, wzorowanymi na tych padających podczas egzaminów, użytkownik otrzymuje podstawę prawną
rozwiązania o zawsze aktualnej treści.

wać poszczególne ustawy i zagadnienia z planu
powtórek.
2. Ucz się w trybie nauki lub egzaminu
Testy możesz rozwiązywać w trybie nauki – po
każdym rozwiązanym pytaniu wyświetlana jest
prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. Z ko-

Czy wiesz, że...
Serwis zawiera podstawy prawne z systemu Legalis. Masz gwarancję, że treść
przepisów aktualizowana jest na bieżąco.

lei, jeżeli zdecydujesz się na tryb egzaminacyjny,
odpowiedzi i podstawy prawne wyświetlane są
po zakończeniu testu.
3. Sprawdź, czy zdasz egzamin
W trybie egzaminu po rozwiązaniu całego testu

JAK KORZYSTAĆ?
1. Wykorzystaj plan powtórek
Korzystając z platformy, możesz sam ustalić,

dowiesz się, czy liczba poprawnych odpowiedzi
jest wystarczająca do zdania egzaminu.
4. Analizuj rozwiązane testy

jakich zagadnień chcesz się uczyć i w jakiej ko-

Po rozwiązaniu każdego testu możesz zobaczyć

lejności. Możesz samodzielnie dodawać i usu-

dokładną analizę swojego wyniku i sprawdzić,

na które pytania znałeś odpowiedzi. Znajdziesz
rozwijaną listę pytań zarówno błędnie, jak i prawidłowo rozwiązanych.
5. Twórz własne testy i je rozwiązuj
Możesz układać własne pytania testowe. Własne
testy możesz dodawać też do planu nauki.
6. Importuj i eksportuj własne testy
Masz możliwość importowania i eksportowania
własnych zestawów testów w formacie JSON,
XML, XLS lub CSV.
7. Rób testy z błędnych odpowiedzi
Po zakończeniu testu możesz rozwiązać test
z pytań, na które udzieliłeś nieprawidłowej odpowiedzi. W ten sposób utrwalisz powtarzene
wiadomości, ale już w poprawnej formie.
8. Dodawaj pytania do ulubionych
Możesz wybrane pytania dodawać do ulubionych, aby potem rozwiązywać z nich testy. Jest
to szczególnie przydatne przy zagadnieniach,
z których opanowaniem masz trudności.
9. Korzystaj z podstaw prawnych
Przy pytaniach wyświetlane są linki do podstaw prawnych opracowanych przez redakcję
SIP „Legalis”. Akty prawne aktualizowane są na
bieżąco. Nie musisz mieć przy sobie kodeksu
i szukać odpowiedniego przepisu, system daje
możliwość sprawdzenia treści podstawy prawnej
od razu, za pomocą jednego kliknięcia.

Pobierz
aplikację
mobilną

Korzystaj również w trybie offline!

10. Powtarzaj
Powtarzanie pytań oparte jest na udowodnionych naukowo zasadach utrwalania wiadomości
w pamięci długotrwałej. Im częściej prawidłowo
odpowiadasz na pytanie, tym rzadziej pojawia się
ono w planie nauki. Uznaje się, że pięciokrotne
udzielenie prawidłowej odpowiedzi oznacza
opanowanie materiału.
11. Sprawdzaj statystyki
Analizuj statystyki pomagające mierzyć postępy w nauce, aby osiągać coraz lepsze wyniki.
Sprawdź, jakie dziedziny opanowałeś już dobrze,
a nad którymi musisz jeszcze popracować.
12. N
 ie zapominaj o codziennej nauce
– powiadomienia mailem
i w aplikacjach
Ustawiaj powiadomienia, aby nie zapominać
o powtórkach materiału. Możesz dostawać od
nas maile lub powiadomienia bezpośrednio
w aplikacji.

Czy wiesz, że...
Aplikacje mobilne działają również offline –
nie potrzebujesz połączenia z Internetem,
żeby rozwiązywać testy na smartfonie.

Wypróbuj testy prawnicze już dziś!

Wejdź na testy-prawnicze.pl
aby otrzymać bezpłatny
dostęp do testów z zakresu:
Konstytucja i organy
ochrony prawnej

Bezpłatne dostępy do wybranych modułów testów prawniczych
można znaleźć w naszych publikacjach akademickich.

Więcej informacji:

www.testy-prawnicze.pl | tel.: 22 311 22 22

#powtarza
#powtarzaj

Szybka powtórka? Sięgnij po kompaktowe
opracowania, zawierające najważniejsze
zagadnienia z danej dziedziny.
Dostosowany do Twoich potrzeb schemat
sprawi, że bez wysiłku znajdziesz i powtórzysz
interesujące Cię kwestie nawet na krótko
przed egzaminem.

Sprawdź na

student.beck.pl
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PRAWO
W PIGUŁCE
Kompaktowe opracowanie do nauki
i powtórki przed egzaminem z najnowszym stanem prawnym. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu oraz przejrzystej
strukturze treści szybko przyswoisz
wiedzę, a podejście do egzaminu stanie
się dla Ciebie mniej stresujące.
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#powtarzaj

W ofercie 19 pigułek
do szybkiej powtórki

Wyróżnienia
najważniejszych
informacji

Schematy, tabele
pomocne
w zapamiętaniu

Przykłady
ułatwiające
zrozumienie materiału

Testy
sprawdzające
poziom wiedzy

24,90 zł

29,90 zł

Sprawdź na

student.beck.pl

24,90 zł
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Powtórz swoją wiedzę
z pigułką!

24,90 zł

29,90 zł
29,90 zł

29,90 zł

24,90 zł

29,90 zł

24,90 zł

24,90 zł
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Nowy
sposób
prezentacji
treści

Poręczny
format

24,90 zł

24,90 zł

24,90 zł

29,90 zł

24,90 zł

#powtarzaj
Sprawdź na

student.beck.pl
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Jedyne na rynku fachowo opracowane
czasopismo adresowane do studentów
prawa i młodych prawników.

Kwartalnik Edukacja Prawnicza:
● z
 awiera

materiały niezbędne w czasie przygotowywania

do egzaminów,
●

poszerza ogólną wiedzę prawniczą,

● z
 awiera

artykuły dotyczące m.in.: nowelizacji kodeksów

i najważniejszych ustaw.

edukacjaprawnicza.pl

#teksty
ustaw
#teksty
ustaw

Sprawdź na

student.beck.pl
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AKTUALNE
TEKSTY USTAW
kieszonkowe wydania

przypisy od redakcji

zawsze aktualny stan prawny

czytelne hasła

boldowanie zmian

indeks rzeczowy

#tekstyustaw
30

Najnowszy stan prawny!

49 zł

39 zł

39 zł

49 zł

45 zł

45 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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Kieszonkowe wydania
tekstów ustaw
w atrakcyjnej cenie!

14,90 zł

12,90 zł

14,90 zł

9,90 zł

9,90 zł
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Już od

9,90 zł!
9,90 zł

17,90 zł

14,90 zł
12,90 zł

14,90 zł

14,90 zł
9,90 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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Zostań Ambasadorem Wydawnictwa C.H.Beck!

Jako Ambasador
będziesz:
Uczestniczyć w najważniejszych
wydarzeniach w ramach
promocji Wydawnictwa

Testować
najnowsze produkty
C.H.Beck

Budować sieć kontaktów
niezbędną podczas dalszej
kariery zawodowej
Rozwijać swoje
zdolności marketingowe

Program ambasadorski Wydawnictwa C.H.Beck ma na celu współpracę
z ambitnymi, aktywnie działającymi studentami.
Jako Ambasador masz możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
które pomogą Ci rozwijać dalszą ścieżkę kariery.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem C.H.Beck,
wyślij swoje zgłoszenie na adres:

rekrutacja.ambasador@beck.pl

#języki
#języki
obce
obce
Sprawdź na

student.beck.pl
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PODRĘCZNIKI
– JĘZYKI OBCE

#językiobce
36

Zadbaj o rozwój swoich
kompetencji językowych!
Podręcznik umożliwi Ci skuteczną naukę niemieckiego języka prawniczego.
Materiał obejmujący specjalistyczną terminologię z kluczowych dziedzin
prawa bazuje na autentycznych przepisach prawnych. Dodatek w postaci
glosariuszy ułatwi zapamiętywanie słownictwa, a urozmaicone ćwiczenia
językowe pozwolą Ci zweryfikować umiejętności w praktyce. W konsekwencji,
nabywasz kompetencje i umiejętności językowe pozwalające na zrozumienie
sporządzonych w języku niemieckim dokumentów, pism i umów, jak i na
skuteczną komunikację.

149 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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#językiobce
129 zł

Podręcznik Legal English
Basics powstał głównie
z myślą o osobach,
które władają językiem
angielskim na poziomie B1
i chciałyby rozpocząć swoją
przygodę z prawniczym
językiem angielskim.

Książka jest efektem wielu lat pracy dydaktycznej Autorki i stanowi odpowiedź na
indywidualne potrzeby uczniów, zgłaszane przez nich podczas zajęć. Koncepcja książki
zakłada wieloaspektowe podejście do procesu nauki. Oznacza to, że w trakcie kursu
młodzi prawnicy mogą nauczyć się specjalistycznego, prawniczego słownictwa oraz
zwrotów językowych, rozumienia tekstu pisanego, charakterystycznych dla języka
prawniczego reguł gramatycznych czy też rozumienia tekstu mówionego oraz
nabyć podstawowe w późniejszej pracy zawodowej umiejętności komunikacyjne.

38

Niezbędnik przyszłego prawnika
Podręcznik powstał głównie z myślą o studentach I i II roku studiów
prawniczych (poziom B1–B2), którzy
objęci są obowiązkowym lektoratem
z języka obcego. Publikacja pomoże Ci
w opanowaniu tzw. Legal English oraz
poznaniu i ćwiczenieu odpowiedniego
słownictwa. Główny nacisk kładziony
jest na utrwalanie sprawności, takich
jak słuchanie, mówienie, pisanie, czy
czytanie w kontekście języka zawodowego.

99 zł

Dla ieli

nauczyc

Teacher’s Book to publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach
pracujących z podręcznikiem do
prawniczego języka angielskiego
Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika. Książka ta, oprócz
cennych wskazówek metodycznych,
zawiera klucz do zadań, teksty
nagrań oraz dodatkowe informacje
z zakresu prawa, które mogą być
pomocne w nauczaniu prawniczego
języka angielskiego.

179 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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LEGAL
NGLISH

Przećwicz z nami
swój angielski prawniczy!
Poniżej mamy dla Ciebie kilka zadań z Legal English sprawdzających podstawy
Twojej wiedzy z tego zakresu. Rozwiąż je, by przypomnieć sobie najważniejsze
informacje dotyczące zawodów prawniczych i powtórzyć wiadomości
z uczelnianych lekcji.
Zadania pochodzą z wydanej przez nas publikacji – Legal English Basics
autorstwa Małgorzaty Cyganik.

PRACTICE 1:
Now, try to recall from the Reading 1 the activities that each lawyer performs. Then read the following
list and match rach activity with the correct legal profession. Put L for lawyer, N for notary, J for judge
or P for prosecuror.Please note that in some cases more than one answer is correct.

40

hears cases/witnesses

appears in court

is instructed by clients

drafts pleadings

accuses of breaking the law

notarises a signature

presides over a court of law

reviews cases

acts on behalf of clients

argues cases

certifies acts in law

draws up contracts

indicts

performs official acts
in commercial matters

prosecutes

reviews evidence

administers oaths

assesses the credibility
of the parties

conducts an investigation

examines evidence

sets legal precedents

practices law

proves guilt

rules on legal matters

advises about law

authenticates documents

delivers a ruling

executes documents

negotiates a settlement

prepares the case against
the defendant

represents the government
in criminal proceedings

takes acknowledgements
of deeds and conveyances

READING 1: LEGAL PRACTICE – TYPES OF LEGAL PROFESSIONS
In every legal system there are certain types of legal professions.
All of them differ from each other and serve a different purpose.
Now, read the below text on certain types of legal professions.
Take a close look at the words in bold and try to memorise them.

TYPES OF LEGAL PROFESSIONS
Legal professions involve various professional
titles such as lawyers, notaries, judges, and
prosecutors. People who choose a career in law
must obtain a legal education and a law degree
first. Then, depending on the profession, a person
must complete additional vocational training
to be admitted to practice, or be appointed or
elected to a specific office.
LAWYERS
A lawyer is a person who is licensed to
practice law.
Types of law yers var y from countr y to
country. In the UK they include solicitors
and barristers, in Scotland advocates and
solicitors, in the US attorneys at-law, and
in Poland legal advisers and advocates.
In general, lawyers are instructed by their
clients to act on their behalf in various legal
matters including advising about law, negotiating
and drawing up contracts, drafting pleadings,
appearing and acting on behalf of clients in
court, and arguing cases before a judge or a jury.
To be admitted to practice, a person should take
a vocational training (apprenticeship), pass an
exam at the national level and become a member
of the bar, law society or other body that governs
a particular legal profession.
NOTARIES
A notary (notary public) is a public official who is
authorised by the government to perform certain
acts. Any such act is known as a notarisation.
Notaries authenticate the execution of certain
documents, where they certify that a document
is the original or a true copy of the original.
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They also authenticate signatures, administer
oaths, perform official acts in commercial matters
(for example acknowledge deeds and other
conveyances), and perform other official acts
that require notarisation.
JUDGES
A judge is a public official who is appointed or
elected to hear cases and rule on legal matters
in court. A judge presides over a court of law,
either alone or as a part of a panel of judges.
A judge’s work involves hearing witnesses,
examining evidence, reviewing cases, and
delivering rulings on the matters at hand.
In Anglo-Saxon countries, judges take part in
making the law when they set a precedent.
PROSECUTORS
A prosecutor is a public oficer who represents
the government in criminal proceedings.
The prosecutor must prepare the case against an
individual, called a defendant, who is accused
of breaking the law. This part of the prosecutor’s
work involves reviewing the evidence and
conducting an investigation.
If the prosecutor has enough evidence against
the defendant, the defendant is indicted,
which means that the prosecution formally
charges the defendant and the trial may begin.
To prosecute a defendant, the prosecutor
must have enough evidence to believe
that the defendant commited an offence.

At the trial, the prosecutor presents the case and
must prove, beyond a reasonable doubt, that
the defendant commited the alleged offenses.
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PRACTICE 14:
After your interview, it is a good idea to write a follow-up thank you email. This way the interviewer will
remember you better. Your thank you note should (i) express appreciation for the interviewer’s time; (ii)
mention the main parts of the interview; and (iii) should underline your continued interest in working
for the firm, stating the reasons for it.
Below, you will find a sample follow-up email. Read it, decide which of the phrases in bold are used to
express functions (i), (ii), or (iii) mentioned above and put them in the appropriate section below.
Sample follow-up email:

Dear Ms Taylor,
Thank you for taking the time to meet with me yesterday to discuss my legal skills and experience,
as well as my strong interest in working for your law firm. I enjoyed learning about the organisation’s
structure and work policy as well as the main branches of law that the law firm’s practice covers. I was
particularly impressed by your expertise in the area of financial sector, especially investment funds. This
coincides with my personal and professional interests, as well as educational background. Therefore,
I would appreciate the opportunity to develop these interests and skills within your organisation.
Please let me know if I can provide you with any additional information. Thank you again for your
consideration.
I look forward to hearing from you soon.
Yours sincerely,
Margaret Kinsky

(i) Expressing appreciation for the interviewer’s time:
a) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
b) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(ii) Mentioning the main parts of the interview:
c) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(iii) Underlining continued interest in working for the firm and willingness to provide more information:
f) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
g) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
h) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
i) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

42

#aplikacja
2021
#aplikacja
2021

Sprawdź na

student.beck.pl

43

EGZAMIN NA
APLIKACJĘ 2021
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W 2019 roku 138 pytań egzaminacyjnych
pokryło się z naszymi testami!
testy jednokrotnego wyboru
ponad 10000 pytań
prawidłowa odpowiedź wraz z podstawą prawną
stan prawny aktualizowany aż do dnia egzaminu

MuST
Have!
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Szybka
powtórka materiału
Kompaktowe opracowanie zagadnień z poszczególnych
dziedzin prawa, których znajomość jest obligatoryjna na
egzaminie. Zakres tematyczny obejmujący kilkadziesiąt
aktów normatywnych.
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EGZAMIN

wstępny 2021
na aplikacje
prawnicze
Kursy stacjonarne oraz online
Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy:
warsztatowa
forma
materiały
ćwiczeniowe

Więcej informacji na:

najlepsi
prelegenci
atrakcyjne
bonusy

akademia.beck.pl

Pełna oferta dostępna:
w księgarni internetowej

0 ksiegarnia.beck.pl

oraz w księgarniach stacjonarnych
I;;\ Warszawa

'Y"'

Warszawa Przedmieście 20/22
ul. Krakowskie
tel.: ul.
+48Krakowskie
22 873 12 81Przedmieście 20/22
tel.:ksiegarnia.krakowskie@beck.pl
+48 22 873 12 81
e-mail:

e-mail: ksiegarnia.krakowskie@beck.pl

I;;\ Warszawa

'Y"'

Metro Rondo Daszyńskiego lok. 1013
Warszawa
tel.: +48 22 718 33 90
Metro Rondo Daszyńskiego lok. 1013
e-mail: ksiegarnia.daszynskiego@beck.pl

tel.: +48 22 718 33 90
e-mail: ksiegarnia.daszynskiego@beck.pl

I;;\ Wrocław

'Y"'

ul. Kiełbaśnicza 25
Wrocław
tel.: +48 71 786 41 1O
ul. Kiełbaśnicza 25
e-mail: ksiegarnia.wroclaw@beck.pl

tel.: +48 71 786 41 1O
e-mail: ksiegarnia.wroclaw@beck.pl
Poznań
ul. Półwiejska 22
tel.: +48 61 661 84 55
e-mail: ksiegarnia.poznan@beck.pl
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Otwarcie zaplanowane na koniec października!

:r: Warszawa

u Al. Solidarności 83/89

e-mail: ksiegarnia.solidarnosci@beck.pl
Katowice
pl. Wolności 10A
tel.: +48 32 206 89 96
e-mail: ksiegarnia.katowice@beck.pl

Zamawiaj online!
ksiegarnia.beck.pl
student.beck.pl

