
 

 

Wyniki z Egzaminu Radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18 - 21 maja 2021                                                  
Komisja Egzaminacyjna Nr 4 z siedzibą w Poznaniu 

l.p. Kod  ocena prawo 
karne 

 ocena prawo 
cywilne 

 ocena prawo 
gospodarcze 

 ocena prawo 
administracyjne 

ocena 
wykonywanie 
zawodu/etyka 

wynik 
egzaminu 

1 P4K01 dobra dobra dobra dobra dobra pozytywny 

2 P4K02 dostateczna bardzo dobra dobra dobra bardzo dobra pozytywny 

3 P4K03 dostateczna dostateczna dobra dobra celująca pozytywny 

4 P4K04 dostateczna bardzo dobra dostateczna dobra celująca pozytywny 

5 P4K05 dostateczna dobra dostateczna dobra bardzo dobra pozytywny 

6 P4K06 dostateczna dobra bardzo dobra dostateczna dobra pozytywny 

7 P4K07 dobra dostateczna dobra dobra bardzo dobra pozytywny 

8 P4K08 niedostateczna dobra dobra dostateczna dobra negatywny 

9 P4K09 dostateczna dobra dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

10 P4K10 dobra dobra dobra dobra dobra pozytywny 

11 P4K11 dobra dostateczna dobra dobra dobra pozytywny 

12 P4K12 dobra dostateczna niedostateczna dostateczna dobra negatywny 

13 P4K13 dobra dostateczna dobra dostateczna dobra pozytywny 

14 P4K14 dostateczna dostateczna dostateczna niedostateczna dobra negatywny 

15 P4K15 dostateczna dobra dostateczna dobra bardzo dobra pozytywny 

16 P4K16 dobra dostateczna dobra dobra bardzo dobra pozytywny 

17 P4K17 dostateczna dobra dostateczna dobra dostateczna pozytywny 

18 P4K18 dobra dostateczna dobra dobra bardzo dobra pozytywny 

19 P4K19 dostateczna dobra dostateczna dostateczna dobra pozytywny 



20 P4K20 dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

21 P4K21 bardzo dobra dobra dostateczna dobra bardzo dobra pozytywny 

22 P4K22 dostateczna dostateczna dostateczna dobra bardzo dobra pozytywny 

23 P4K23 dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

24 P4K24 dobra dobra dostateczna dobra dobra pozytywny 

25 P4K25 dobra dostateczna dobra dobra dostateczna pozytywny 

26 P4K26 dostateczna dobra dostateczna dobra dobra pozytywny 

27 P4K27 dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

28 P4K28 dobra dostateczna dobra dobra dobra pozytywny 

29 P4K29 niedostateczna dostateczna dobra bardzo dobra dostateczna negatywny 

30 P4K30 dobra dobra dobra dostateczna bardzo dobra pozytywny 

31 P4K31 dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

32 P4K32 dobra dostateczna dobra dobra dobra pozytywny 

33 P4K33 dobra dobra dostateczna dobra dobra pozytywny 

34 P4K34 dobra dobra dobra dobra dobra pozytywny 

35 P4K35 dostateczna dobra dobra bardzo dobra dobra pozytywny 

36 P4K36 dobra dobra dostateczna dostateczna dobra pozytywny 

37 P4K37 dobra dobra dostateczna dostateczna bardzo dobra pozytywny 

38 P4K38 dostateczna dobra dostateczna bardzo dobra dobra pozytywny 

39 P4K39 dobra dobra dostateczna dostateczna bardzo dobra pozytywny 

40 P4K40 dostateczna bardzo dobra dobra dobra dobra pozytywny 

41 P4K41 dostateczna dobra dostateczna dobra bardzo dobra pozytywny 

42 P4K42 dostateczna dobra dobra dobra dobra pozytywny 

43 P4K43 niedostateczna dobra dostateczna dobra dobra negatywny 

44 P4K44 dobra dostateczna dobra dostateczna celująca pozytywny 

45 P4K45 dostateczna dostateczna dostateczna dobra dobra pozytywny 

46 P4K46 dostateczna dobra dostateczna dobra dobra pozytywny 



47 P4K47 dobra dostateczna dobra bardzo dobra bardzo dobra pozytywny 

48 P4K48 dostateczna niedostateczna dostateczna dobra dostateczna negatywny 

49 P4K49 niedostateczna dostateczna dostateczna dobra dobra negatywny 
 


