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POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

NA CZŁONKÓW KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

2017 

SPRAWDZIAN WIEDZY 

 

1. Wskaż sformułowanie nieprawdziwe odnośnie „podmiotu prawa publicznego” w prawie 

unijnym:  

a) zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podmiot prawa publicznego jest pojęciem 

z zakresu prawa unijnego, któremu należy nadać wykładnię autonomiczną 

b) prywatnoprawny charakter takiego podmiotu stanowi kryterium mogące być 

samodzielną podstawą wykluczenia go z zakresu podmiotowego dyrektywy 

2014/24/UE 

c) prywatnoprawny charakter takiego podmiotu nie stanowi kryterium mogącego być 

samodzielną podstawą wykluczenia go z zakresu podmiotowego dyrektywy 

2014/24/UE 

d) podmiot prawa publicznego jest pojęciem z zakresu prawa unijnego jest 

zdefiniowany z funkcjonalnego punktu widzenia jedynie przez trzy warunki 

o charakterze łącznym wskazane w dyrektywie 2014/24/UE 

 

2. Handlowa spółka osobowa powstaje z chwilą: 

a) zawarcia umowy spółki 

b) wniesienia wkładów do spółki przez wszystkich wspólników 

c) wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców 

d) ujawnienia spółki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

3. Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy: 

a) projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

działanie organów administracji w tych dziedzinach 

b) wyłącznie budowy i utrzymania obiektów budowlanych 

c) wyłącznie działań organów administracji w procesie budowlanym 

d) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiektu budowlane i ich 

usytuowanie 

 

4. W zamówieniach publicznych w zakresie dostaw kwalifikuje się umowy o: 

a) wywóz nieczystości 

b) nabycie betonu podawanego bezpośrednio do fundamentów 

c) sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego 

d) najem autobusu 

 

5. Jeżeli strona wniosła apelację po upływie terminu to:  

a) sąd pierwszej instancji odrzuci apelację na posiedzeniu jawnym  

b) sąd pierwszej instancji oddali apelację na posiedzeniu niejawnym 

c) sąd pierwszej instancji odrzuci apelację na posiedzeniu niejawnym  

d) sąd drugiej instancji odrzuci apelację na posiedzeniu niejawnym 
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6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest: 

a) wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na równym podziale odpowiedzialności 

finansowej i odszkodowawczej, zadań i ryzyk pomiędzy partnerami publicznymi, 

samorządowymi i prywatnymi 

b) wspólna realizacja przedsięwzięcia przedsiębiorcy zagranicznego i każdej innej 

osoby prawnej, utworzonej w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 

o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani 

handlowego oparta na umownie określonym podziale zadań i ryzyk pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym 

c) wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym 

d) wspólna realizacja przedsięwzięcia realizowana wyłącznie przez jednostki sektora 

finansów publicznych i partnera prywatnego mającego siedzibę na terytorium RP 

oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy jednostką sektora finansów publicznych 

i partnerem prywatnym 

 

7. Podmiot publiczny niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym: 

a) zawsze dokonuje wyboru nowego partnera prywatnego 

b) dokona wyboru nowego partnera prywatnego, chyba że przedsięwzięcie ma być 

realizowane w inny sposób 

c) jest zobligowany do samodzielnej realizacji przedsięwzięcia 

d) jest zobligowany do zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

 

8. Na czas rozpatrzenia odwołania przez KIO 

a) bieg terminu związania ofertą nie ulega zawieszeniu 

b) wszystkie gwarancje wadialne ulegają automatycznemu przedłużeniu 

c) bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu a zamawiający nie może  do czasu 

wydania orzeczenia przez KIO zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego 

d) jeżeli w skutek tego okres ważności wadium by się skończył, nie później niż na 

dziesięć dni przed upływem ważności wadium zamawiający zawsze wzywa 

wykonawców do przedłużenia ważności wadium na okres zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania  

 

9. Wykonawca nie może być wykluczony, gdy: 

a) przedstawił dowody tzw. "samooczyszczenia", które zostały ocenione negatywnie  

b) nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą  

c) zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 

ważności wadium 

d) nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą 
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10. W jakiej formie składa się odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia?: 

a) wyłącznie w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym 

podpisem  

b) wyłącznie w formie pisemnej w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

c) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

d) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

11. Urzędowe dokumenty: 

a) nigdy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego, ponieważ tak wyraźnie stanowi 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

b) nigdy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego, ponieważ ich treść z natury 

nie może stanowić przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze 

c) mogą stanowić przedmiot działalności twórczej, jeśli tylko ich treść stanowi przejaw 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze 

d) stanowią przedmiot prawa autorskiego jedynie w przypadkach wyraźnie 

wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 

12. W razie, gdy wspólnicy nie wprowadzili do umowy spółki żadnego postanowienia 

dotyczącego reprezentacji spółki z o.o. wówczas: 

a) zastosowanie znajdują reguły reprezentacji łącznej 

b) należy przyjąć wymaganie zgodnego współdziałania wszystkich członków zarządu  

c) należy przyjąć wymaganie współdziałania większości składu zarządu spółki 

d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

13. Fakt naruszenia dobrych obyczajów przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej 

przez niego  działalności gospodarczej:  

a) jest całkowicie obojętny z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

b) może uzasadniać zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli zagraża 

on lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta 

c) może uzasadniać zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, ale tylko 

wówczas, gdy naruszone są dobre obyczaje powszechnie znane i akceptowane 

w danym środowisku 

d) co do zasady jest obojętnych z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, wyjątek stanowią jedynie jej przepisy  wprowadzające 

odpowiedzialność karną za niektóre postaci nieuczciwej konkurencji 

 

14. Dyrektywy unijne nie regulują: 

a) wadium przetargowego 

b) zamówień zastrzeżonych 

c) konfliktu interesów 

d) podwykonawstwa 
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15. Złożenie przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oferty z rażąco niską ceną stanowi: 

a) podstawę odrzucenia oferty 

b) porozumienie ograniczające konkurencję  

c) zachowanie dozwolone przez prawo  

d) wykroczenie 

 

16. Wskaż twierdzenie nieprawdziwe: Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości wykonawca ma prawo do polegania, w przypadku konkretnego 

zamówienia, na zdolnościach innych podmiotów, gdy są niezbędne do wykonania 

zamówienia:  

a) jest to dopuszczalne, niezależnie od charakteru łączących wykonawcę z tymi 

podmiotami powiązań, o ile wykaże, że będzie dysponował zasobami tych 

podmiotów 

b) korzystanie z tego prawa może być ograniczone w szczególnych okolicznościach 

z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele 

c) prawo to może być ograniczone w ten sposób, że instytucja zamawiająca może do 

celów prawidłowego wykonania danego zamówienia wskazać wyraźnie 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ szczegółowe zasady umożliwiające 

wykonawcy poleganie na zdolnościach innych podmiotów 

d) korzystanie z tego prawa nie może być nigdy ograniczone 

 

17. Pozwolenia na budowę wymaga budowa: 

a) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych 

na tych drogach 

b) obiektów małej architektury 

c) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku 

d) wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

18. Wskaż twierdzenie nieprawdziwe: Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości zasada przejrzystości: 

a) oznacza, że zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie 

wcześniej ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców 

b) ogranicza się tylko do aspektów związanych z jawnością konkretnej procedury 

udzielania zamówienia 

c) wyraża się w dostępie do informacji na równych zasadach, tj. w tym samym czasie, 

do tych samych informacji, w taki sam sposób udostępnionych 

d) obowiązek przejrzystości wynika wprost z TFUE, które to postanowienia są 

bezpośrednio skuteczne w wewnętrznym porządku prawnym państw 

członkowskich, z pierwszeństwem przed wszelkimi przepisami prawa krajowego, 

które byłyby z nimi niezgodne 
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19. Odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest obowiązany wnoszone jest do: 

a) Prezesa KIO 

b) Prezesa UZP 

c) sądu okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania 

koncesjodawcy 

d) wojewódzkiego sądu administracyjnego 

 

20. Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie 

osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd: 

a) wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie 

biorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe 

b) sąd wezwie te osoby 

c) sąd zawiesi postępowanie 

d) sąd umorzy postępowanie   

 

21. Zgodnie  z dyrektywą 2014/24/UE pozacenowe kryterium oceny ofert może mieć: 

a) charakter wyłącznie przedmiotowy, niedopuszczalne jest wskazywanie 

np. doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia 

b) charakter wyłącznie podmiotowy, np. kryterium wiedzy i doświadczenia personelu 

wykonawcy –w postaci liczby przeprowadzonych szkoleń 

c) charakter przedmiotowy, jak i podmiotowy np. liczba wdrożeń w organizacjach 

o podobnym profilu co zamawiający  

d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

22. Zamawiający jest zobowiązany do równego traktowania wykonawców 

i proporcjonalności w zakresie postawionych kryteriów kwalifikacji. Na podstawie 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wskaż, które z poniższych działań nie spełnia 

tej zasady: 

a) zamawiający nie mogą żądać od wykonawców pochodzących z innych państw 

członkowskich dokumentów lub innych dowodów, których dostarczenie nie jest 

obowiązkiem przedsiębiorców krajowych  

b) zamawiający zobowiązał przedsiębiorstwo oferenta do posiadania w chwili 

składania oferty, biura dostępnego dla klientów w stolicy prowincji, w której mają 

być świadczone zamawiane usługi 

c) zamawiający dopuścił występowanie w postępowaniu o zamówienie wykonawcy 

otrzymującego od państwa dozwoloną pomoc publiczną 

d) zamawiający przy zamówieniu publicznym na usługi podał do wiadomości 

potencjalnych oferentów w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ metody oceny 

i sklasyfikowania ofert 

 

23. Pośród środków odwoławczych w dyrektywie Rady 89/665/EWG w sprawie procedur 

odwoławczych dotyczących zamówień publicznych reguluje się: 

a) bezwzględną nieważność umowy 

b) wadium 

c) kary umowne 

d) skrócenie okresu obowiązywania umowy 
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24. Według dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE wykonawca może polegać na 

zdolności innego podmiotu w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych 

personelu, jeżeli  podmiot ten zobowiąże się do: 

a) służenia radą lub przeszkolenia personelu wykonawcy 

b) tzw. leasingu pracowników 

c) udzielenia urlopów pracownikom w celu podjęcia zatrudnienia się u wykonawcy 

d) osobistego wzięcia udziału w realizacji zamówienia 

 

25. W dyrektywie 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych unormowano: 

a) sposób reprezentacji zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

b) nakaz podziału zamówienia na części 

c) procentowy stosunek pozacenowych  kryteriów oceny ofert do kryterium cenowego 

d) sposób weryfikacji rażąco niskiej ceny ofertowej 

 

26. Do zamówień publicznych zalicza się umowy: 

a) o usługi pojednawcze 

b) ramowe 

c) o negocjacje 

d) dotacyjne 

 

27. W ramach podwykonawstwa budowlanego kwalifikować można: 

a) szkolenie bhp na placu budowy 

b) osadzenie przęsła słupa betonowego 

c) usługi geodezyjno – kartograficzne 

d) dostawę gwoździ i innych podobnych materiałów 

 

28. Na potrzeby oceny zdolności techniczno – zawodowej wykonawcy usług 

informatycznych zamawiający może dopuścić warunki dotyczące: 

a) uprawnień do prowadzenia działalności w branży informatycznej 

b) przynależności do samorządu zawodowego 

c) wykształcenia personelu wykonawcy 

d) niskich kosztów realizacyjnych 

 

29. W związku z oceną wiarygodności ekonomicznej wykonawcy budowlanego 

zamawiający może ustalić: 

a) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia 

b) wymóg ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

c) wymóg operowania określonym sprzętem 

d) obowiązek zaangażowania podwykonawców 

 

30. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w trybie przetargowym muszą: 

a) ustanowić pełnomocnika do podpisania umowy finalnej 

b) przedłożyć wraz z ofertą umowę regulującą ich współpracę 

c) wszyscy spełniać poszczególne warunki realizacji zamówienia 

d) wszyscy być wiarygodni, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust.1 Pzp 
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31. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne podlega obligatoryjnie 

wykluczeniu z postępowania z powodu: 

a) upadłości 

b) prawomocnego skazania za pobicie komornika 

c) rażącego naruszenia obowiązków zawodowych 

d) zamierzonego działania polegającego na przedłożeniu zamawiającemu 

nieprawdziwych informacji stanowiących podstawę do wykluczenia 

 

32. Zamówienie na sporządzenie twórczego projektu architektoniczno – budowlanego 

powinno być udzielone w trybie: 

a) konkursu 

b) licytacji elektronicznej 

c) zamówienia z wolnej ręki 

d) zapytania o cenę 

 

33. W trybie z wolnej ręki wolno udzielić zamówienia: 

a) podległemu zakładowi budżetowemu 

b) na odbudowę szkoły po pożarze 

c) w związku z wyprzedażą likwidacyjną towarów 

d) na występy artystyczne w ramach święta ludowego 

 

34. Jeżeli zwycięski oferent uchyli się od uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie wymaganych warunków w trybie przetargowym zamawiający może: 

a) zrezygnować z uzupełnienia brakujących dokumentów 

b) przystąpić do weryfikacji wiarygodności pozostałych wykonawców 

c) wybrać ofertę spośród pozostałych ofert 

d) wybrać ofertę najkorzystniejszą po ponownej ocenie ofert 

 

35. W trybie zapytania o cenę można udzielić zamówienia na: 

a) ułożenie chodnika 

b) usługę zarządzania usługami  

c) aranżację wnętrz 

d) nabycie licencji na oprogramowanie komputerowe 

 

36. W ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert zamawiający nie może dopuścić 

kryterium dotyczącego: 

a) udzielenia gwarancji w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego 

b) przedłużenia terminu rękojmi za wady 

c) skrócenia terminu realizacji zamówienia 

d) kwalifikacji personelu przewidzianego do realizacji zamówienia 

 

37. We właściwości Krajowej Izby Odwoławczej mieści się orzekanie o: 

a) karach umownych zastrzeganych w projektowanych warunkach umowy 

b) odszkodowaniu z tytułu unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego 

c) unieważnieniu umowy koncesyjnej z powodu zawarcia jej po terminie 

d) wyboru trybu dialogu konkurencyjnego dla udzielenia zamówienia publicznego 

małej wartości 
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38. Krajowa Izba Odwoławcza może: 

a) nieuwzględnić upływu terminu do wniesienia odwołania  

b) unieważnić wadliwie prowadzony przetarg na udzielenie koncesji 

c) dopuścić dowód niewskazany przez stronę 

d) orzec ponad żądanie odwołania 

 

39. Wyklucza się zawarcie umowy o zamówienie publiczne: 

a) z udziałem członka zarządu spółki kapitałowej działającego łącznie z prokurentem 

b) po upływie terminu związania ofertą 

c) z dłuższym terminem wykonania zamówienia, niż uprzednio ustalony w warunkach 

zamówienia 

d) korespondencyjnie 

 

40. Jeżeli zamawiający bezpodstawnie uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne, zwycięzca przetargu może żądać: 

a) zwrotu zadatku 

b) utraconego zysku transakcyjnego 

c) podwójnego wadium 

d) kary umownej 

 

41. Kara umowna: 

a) może dotyczyć zwłoki w zapłacie wynagrodzenia  

b) zależy od szkody 

c) zależy od winy 

d) może dotyczyć opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 

 

42. Czynność prawna zdziałana przez pełnomocnika ograniczonego w zdolności 

do czynności prawnych jest: 

a) bezwzględnie nieważna 

b) bezskuteczna 

c) względnie nieważna 

d) ważna 

 

43. W umowach o zamówienia publiczne zakazuje się: 

a) przedpłat 

b) zaliczek 

c) zadatków 

d) płatności ratalnych 

 

44. Organami gminy są: 

a) rada oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta 

b) rada oraz urząd gminy 

c) wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz gminne jednostki organizacyjne 

d) rada oraz gminne osoby prawne 
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45. Według zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym wierzyciel może żądać odsetek 

z tytułu uchybienia terminowi wykonania zobowiązania pieniężnego: 

a) tylko wtedy, gdy dłużnik popadł w zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego 

b) tylko wtedy, gdy dłużnik dopuścił się opóźnienia ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego i jednocześnie opóźnienie było następstwem okoliczności, za które 

dłużnik odpowiada 

c) jeżeli dłużnik dopuścił się opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego 

d) tylko wtedy, gdy  dłużnik dopuścił się opóźnienia ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego i jednocześnie  wierzyciel poniósł z tego tytułu szkodę   

 

46. Stroną stosunków prawnych zawiązanych w związku z działalnością spółki cywilnej: 

a) jest wyłącznie sama spółka 

b) są spółka i wspólnicy 

c) są spółka i wspólnicy, którzy dokonali czynności prawnej będącej źródłem stosunku 

prawnego 

d) są wyłącznie wszyscy wspólnicy spółki 

 

47. Odwołanie od decyzji administracyjnej co do zasady wymaga: 

a) szczegółowego uzasadnienia 

b) nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, że z odwołania wynika, 

że strona nie jest zadowolona z decyzji 

c) bezwzględnego wskazania podstaw prawnych żądania 

d) sformułowania zarzutów naruszenia prawa 

 

48. Przestępstwo niegospodarności w obrocie gospodarczym (art. 296 § 1 k.k.) jest 

popełnione wówczas, gdy jednostka gospodarcza, w imieniu której sprawca 

występował: 

a) poniosła znaczną szkodę majątkową 

b) została narażona na szkodę majątkową 

c) poniosła istotną szkodę majątkową 

d) nie została narażona na jakąkolwiek szkodę 

 

49. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane postępowanie 

wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi: 

a) właściwy wojewoda 

b) właściwy prokurator 

c) właściwy organ nadzoru budowlanego 

d) właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
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50. Tajemnica przedsiębiorstwa to: 

a) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności 

b) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności 

c) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca mógł podjąć niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności 

d) nieujawnione lub częściowo podane do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą  

 

Klucz odpowiedzi: 

 

1. B 6. C 11. A 16. D 21. C 26. A 31. D 36. A 41. C 46. D 
 

2. C 7. B 12. A 17. D 22. B 27. B 32. A 37. A 42. D 47. B 
 

3. A 8. C 13. B 18. B 23. D 28. C 33. C 38. C 43. A 48. A 
 

4. D 9. C 14. A 19. A 24. D 29. A 34. D 39. C 44. A 49. C 
 

5. C 10. C 15. A 20. A 25. D 30. D 35. D 40. C 45. C 50. A 
 


