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Ogólne wiadomości o prawie cywilnym.
Czym charakteryzuje się prawo cywilne jako gałąź prawa?
Na czym polega cywilnoprawna metoda regulacji?
Jaki jest zakres prawa cywilnego?
Systematyka prawa cywilnego.
W jaki sposób można usystematyzować prawo cywilne?
Jaką systematykę prawa cywilnego przyjęto w Polsce?
Źródła prawa cywilnego.
Jakie akty prawne obowiązywały na terytorium Polski po pierwszej wojnie światowej?
Na czym polegała unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego?
Co składa się na system źródeł prawa cywilnego?
Jaką rolę pełnią zasady współżycia społecznego? Jakie inne klauzule generalne
występują w przepisach prawa cywilnego?
Rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego.
Jakie są różnice między przepisami prawnymi a normami prawnymi?
Czym różnią się normy bezwzględnie i względnie obowiązujące oraz normy
semiimperatywne?
Co to są meta normy?
Czym charakteryzują się definicje legalne, przepisy odsyłające, przepisy blankietowe i
zwroty niedookreślone?
Pojęcie stosunku cywilnoprawnego.
Co to jest stosunek cywilnoprawny?
Jakie są rodzaje stosunków cywilnoprawnych?
Jakie elementy można wyróżnić w stosunku cywilnoprawnym i jakie są podmioty
stosunków cywilnoprawnych?
Czym charakteryzuje się przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego?
Co to jest prawo podmiotowe?
Jakie postacie normatywne prawa podmiotowego można wyróżnić?
Czym różnią się prawa podmiotowe względne od praw podmiotowych bezwzględnych?
Jaka jest różnica między prawami podmiotowymi majątkowymi i prawami
podmiotowymi niemajątkowymi?
Jakie prawa podmiotowe należą do praw zbywalnych, a jakie do niezbywalnych?
Co to są prawa podmiotowe związane i prawa wolne (niezwiązane)?
Jakie prawa obejmuje swym zakresem pojęcie prawa akcesoryjnych?
Dlaczego nabycie i utrata praw podmiotowych powinny zostać omówione łącznie?
Czym różni się nabycie pierwotne od nabycia pochodnego?
Na czym polega nabycie konstytutywne, a na czym translatywne?
Jakie znaczenie w prawie polskim ma reguła nemo plus iuris?
Czym różni się sukcesja uniwersalna od sukcesji syngularnej?
W jaki sposób dochodzi do utraty prawa podmiotowych?
Co oznacza zwrot „wykonywanie prawa podmiotowego”?
W jaki sposób powinno być wykonywane prawo podmiotowe?
Czym jest nadużycie prawa? Omów teorię wewnętrzną i zewnętrzną.
Kiedy występuje kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń?
Na czym polegają zasady: pierwszeństwa oraz proporcjonalnej redukcji?
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W jaki sposób prawa podmiotowe są chronione?
Jaką rolę odgrywa dobra wiara w stosunkach cywilnoprawnych?
Jakie są zasady dowodzenia faktów w postępowaniu sądowym?
Co to jest domniemanie?
Jakie są rodzaje domniemań?
Jaka jest rola domniemań w prawie cywilnym?
Kiedy można stosować pomoc własną?
Podmioty prawa cywilnego.
Co to jest zdolność prawna?
Od którego momentu człowiek uzyskuje zdolność prawną?
Kiedy ustaje zdolność prawna człowieka?
Jakie są przesłanki uznania za zmarłego?
Co indywidualizuje osobę fizyczną?
Jak oznacza się miejsce zamieszkania osoby fizycznej?
Co to jest zdolność do czynności prawnych?
Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych?
Kto nie ma zdolności do czynności prawnych i jakie są tego konsekwencje?
Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?
Co rozumiemy przez pojęcie dóbr osobistych?
Jakie są podstawowe dobra osobiste?
Jakie są przesłanki ochrony dóbr osobistych?
Jakie środki ochrony zostały przewidziane w razie naruszenia dóbr osobistych?
Co rozumie się pod pojęciem osoby prawnej?
Co jest istotą osoby prawnej?
Jakie podmioty są osobami prawnymi?
Kiedy i w jaki sposób powstaje osoba prawna?
Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych?
Jakie okoliczności prowadzą do ustania osoby prawnej?
Jakie rodzaje osób wyróżnia się w nauce prawa cywilnego?
Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych typu korporacyjnego i osób prawnych
typu zakładowego?
65. Czym charakteryzują się państwowe osoby prawne?
66. Czym charakteryzują się jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawne?
67. Czym charakteryzują się jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i jaki
reżim ma zastosowanie do tych jednostek, jeżeli ustawa przyznała im zdolność prawną?
68. Kogo uważa się za konsumenta?
69. Kogo uważa się za przedsiębiorcę?
70. Co to jest firma?
71. Jakie są zasady prawa firmowego?
VII. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych.
72. Jakie są cechy konstytutywne rzeczy?
73. Czym różnią się rzeczy ruchome od nieruchomości?
74. Czym różnią się rzeczy oznaczone co do gatunku od rzeczy oznaczonych co do
tożsamości?
75. Co to jest część składowa rzeczy?
76. Co to jest przynależność?
77. Czym są pożytki i jakie wyróżniamy ich rodzaje?
78. Kto nabywa własność pożytków? Z jaką chwilą?
79. Jakie przedmioty materialne nie są rzeczami?
80. Jakich przedmiotów niematerialnych dotyczą stosunki cywilnoprawne?
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Jakie znaczenia ma termin przedsiębiorstwo?
Podaj definicje przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym?
W jakiej formie powinna być zawarta umowa zbycia przedsiębiorstwa?
Jak kształtuje się odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego
przedsiębiorstwa?
85. Czym jest gospodarstwo rolne?
86. Co to jest majątek?
87. Czym różni się pojęcie mienia od pojęcia majątku?
VIII. Czynności cywilnoprawne i inne zdarzenia cywilnoprawne.
88. Co to jest zdarzenie cywilnoprawne?
89. Podaj klasyfikację zdarzeń cywilnoprawnych.
90. Co to jest czynność prawna?
91. Czym jest oświadczenie woli?
92. Podaj konsekwencje wymogu zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej.
93. Podaj klasyfikacje czynności prawnych.
94. Omów podział czynności na jednostronne, umowy, uchwały.
95. Omów podział czynności na: realne i konsensualne.
96. Omów podział czynności na: zobowiązujące, rozporządzające, o podwójnym skutku.
97. Omów podział czynności na: dokonane między żyjącymi i na wypadek śmierci.
98. Jakie czynności uznaje się za przysparzające?
99. Jakie czynności zaliczamy do czynności upoważniających?
100. Na czym polega kauzalność czynności prawnych?
101. Co to są czynności powiernicze?
102. Czym charakteryzują się czynności prawne indywidualnie adresowane?
103. W jaki sposób ustal Asię chwilę złożenia oświadczenia woli?
104. Dlaczego ustalenie momentu złożenia oświadczenia woli ma doniosłość prawną?
105. Na czym polega wykładnia oświadczeń woli?
106. Podaj zasady wykładni oświadczeń woli?
107. W jaki sposób dokonywać wykładni oświadczeń woli złożonych w formie pisemnej?
108. W jakich formach szczególnych może być złożone oświadczenie woli według Kodeksu
cywilnego?
109. Czym charakteryzuje się forma pisemna?
110. Jaki skutek ma data pewna?
111. Na czym polega urzędowe poświadczenie podpisu?
112. Na czym polega forma aktu notarialnego?
113. Co to jest podpis elektroniczny? Kiedy dokument elektroniczny jest równoważny
formie pisemnej?
114. Jaki charakter ma pismo potwierdzające zawarcie umowy?
115. Co rozumiemy przez pojęcie zastępczego oświadczenia woli?
116. Jakie są możliwe konsekwencje niezachowania formy wymaganej dla danej czynności
prawnej?
117. Jakie są skutki niezachowania formy ad solemnitatem, ad eventum, ad probationem?
118. Kiedy sąd może dopuścić wszelkie dowody na dokonanie czynności, dla której
wymagana jest forma pisemna dla celów dowodowych?
119. Z czego wynika obowiązek dokonania czynności w określonej formie?
120. W jakiej formie powinny być dokonywane czynności prawne następcze?
121. Jakie zasady obowiązują przy składaniu oświadczenia woli w formie elektronicznej?
122. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
123. Na czym polega zasada swobody zawierania umów?
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Kiedy umowę nazywamy adhezyjną?
Podaj sposoby zawarcia umowy wymienione w KC.
Podaj definicję oferty.
Na czym polega stan związania ofertą?
Czym charakteryzuje się oferta złożona w postaci elektronicznej?
Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w trybie ofertowym?
W jaki sposób określa się miejsce i czas zawarcia umowy?
Kiedy oferta może być przyjęta milczącą?
Czy adresat może zmienić treść oferty? Jakie są tego skutki?
Na czym polegają negocjacje? Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w drodze
negocjacji?
Czym są: list intencyjny i zaproszenie do zawarcia umowy?
Co to jest aukcja i przetarg?
Jakie są skutki przybicia w aukcji?
Jak organizuje się przetarg?
Co to jest wadium? Jakie rodzi skutki prawne jego przyjęcie?
Jakie są skutki wyboru oferty złożonej w przetargu?
Kiedy można unieważnić umowę zawartą w wyniku aukcji albo przetargu?
Co to jest wada oświadczenia woli?
Kiedy występuje stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli i jakie są tego konsekwencje?
Na czym polega pozorność i jakie są jej skutki?
Jakie wymogi powinien spełniać błąd traktowany jako wada oświadczenia woli?
Jaki błąd ma doniosłość prawną?
Jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu?
Wskaż różnice między błędem a podstępem.
W jakich sytuacjach groźba ma doniosłość prawną?
Na czym polega uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod
wpływem błędu, podstępu lub groźby?
Na czym polega zasada swobody kształtowania treści czynności prawnej?
Podaj ograniczenia zasady swobody kształtowania treści czynności prawnych i jakie są
skutki ich naruszenia?
Podaj klasyfikację elementów treści czynności prawnych?
Co to jest warunek? Jakie rodzaje warunków wyróżniamy? Kiedy ma zastosowanie
fikcja ziszczenia się warunku? Jakie są skutki zastrzeżenia warunku niedozwolonego
lub niemożliwego?
Co to jest termin? Jakie są zasady obliczania terminu?
Jakie są typy sankcji wadliwych czynności prawnych?
Czym różnią się czynności nieistniejące od czynności nieważnych?
Co to jest nieważność bezwzględna? Podaj jej przyczyny.
Czym jest i kiedy może mieć miejsce konwalidacja i konwersja czynności prawnej?
Co to jest nieważność względna i unieważnialność?
Na czym polega bezskuteczność zawieszona?
Na czym polega bezskuteczność względna?
Przedstawicielstwo
Czym jest przedstawicielstwo?
Kim są posłaniec i zastępca pośredni?
Jakie są źródła umocowania do działania w cudzym imieniu?
Komu można udzielić pełnomocnictwa?
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W jaki sposób udziela się pełnomocnictwa?
W jakiej formie powinno się udzielać pełnomocnictwa?
Co to jest substytucja?
Jaka jest treść i rodzaje pełnomocnictwa?
Kiedy występuje tzw. pełnomocnik rzekomy?
Czy pełnomocnik może dokonać czynności „z samym sobą”?
Kiedy wygasa pełnomocnictwo?
Czym jest prokura i jakie typy prokury można wyróżnić?
Kto może udzielić prokury?
W jaki sposób ustanawia się prokurenta?
Komu można udzielić prokury i w jaki sposób prokurent składa oświadczenia woli w
imieniu mocodawcy?
Kiedy wygasa prokura?
Dawność
Jakie zdarzenia prawne określa się mianem dawności?
Jakie rodzaje dawności występują w prawie polskim?
Co to jest przedawnienie roszczeń?
Jakie są terminy przedawnienia roszczeń?
Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia i kiedy się kończy?
Kiedy następuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia i jaki jest jego skutek?
Kiedy następuje wstrzymanie zakończenia biegu terminu przedawnienia?
Kiedy następuje i jaki jest skutek przerwania biegu terminu przedawnienia?
Co to są terminy zawite (prekluzyjne)? Jakie są ich typy?
Jakie skutki wywołuje upływ terminu zawitego?
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Podaj charakterystykę praw rzeczowych.
Główne etapy kształtowania ustrojowego modelu własności po roku 1989.
Opisz stratyfikację własności w obecnym stanie prawnym.
Czym jest własność –pojęcie własności – istota własności.
Wymień i opisz uprawnienia właściciela.
Wymień i opisz granice prawa własności.
Wyjaśnij, na czym polega współwłasność, czym jest udział we współwłasności.
Podaj rodzaje zarządów rzeczą wspólną i scharakteryzuj je.
Podaj reguły posiadania i korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli.
Jak rozkładają się ciężary i prawo do pożytków z rzeczy wspólnej?
W jaki sposób można znieść współwłasność?
Czy można wyłączyć umową żądanie zniesienia współwłasności?
W jaki sposób powstaje odrębna własność lokalu mieszkalnego?
Jakie są zasady zarządu nieruchomością wspólną z lokalami będącymi przedmiotem
własności?
Czym są immisje i w jakim zakresie są dopuszczalne?
W jaki sposób należy wytyczyć zatartą granicę?
Podaj reguły prawa sąsiedzkiego dotyczące korzystania z pasów granicznych przez
właścicieli nieruchomości.
Opisz skutki przekroczenia granicy nieruchomości przy budowie na gruncie sąsiednim.
Wyjaśnij różnicę między pierwotnymi i pochodnymi sposobami przeniesienia
własności. Podaj przykłady.
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Podaj zasady regulujące przeniesienie własności.
Na czym polega koncepcja umowy o podwójnym skutku zobowiązującorozporządzającym?
Kiedy umowa zobowiązująca przenosi własność?
Jakie są przesłanki przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku?
Wyjaśnij zasadę kauzalności przeniesienia własności.
Podaj szczególne reguły obowiązujące przy przeniesieniu własności nieruchomości.
(forma, kauza, zakaz warunku i terminu, umowa przedwstępna, rola KW).
Omów ograniczenia obrotu nieruchomościami.
Omów roszczenia związane ze wzniesieniem budowli przez posiadacza na cudzym
gruncie.
Kiedy można nabyć własność od osoby nieuprawnionej?
Podaj przesłanki nabycie własności rzeczy utraconej przez właściciela.
Jakie roszczenia przysługują właścicielowi żądającemu wydania rzeczy od posiadacza?
Jaki jest zakres roszczenia przy rei vindicatio?
Kiedy właścicielowi przysługuje roszczenia negatoryjne?
Jakie roszczenia uzupełniające przysługują właścicielowi przeciwko posiadaczowi?
Jak zmienia się zakres roszczeń właściciela po wytoczeniu powództwa?
Opisz zakres roszczeń posiadacza wobec właściciela z tytułu nakładów.
Podaj i omów przesłanki zasiedzenia nieruchomości.
Czy można nabyć własność rzeczy ruchomej przez zasiedzenie?
Czy można rzec się własności a) rzeczy ruchomej; b) nieruchomości?
Na czym polega i co może być przedmiotem zawłaszczenia?
Jakie należy postępować w przypadku znalezienia rzeczy?
Czy znalazca rzeczy może nabyć jej własność?
Podaj reguły określające skutki prawne połączenia i przetworzenia cudzej rzeczy.
Pojęcie, przedmiot i funkcja użytkowania wieczystego.
Sposób ustanowienia użytkowania wieczystego.
Treść umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. Zakres swobody stron.
Podaj przyczyny zgaśnięcia użytkowania wieczystego.
Sytuacja prawna budynków wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie
wieczyste.
Podaj i scharakteryzuj katalog ograniczonych praw rzeczowych.
Wyjaśnij, na czym polega samoistność i akcesoryjność praw rzeczowych.
Podaj reguły ogólne ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.
Omów pierwszeństwo wykonywania praw rzeczowych w przypadku ich kolizji
Podaj przyczyny zgaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych oraz zasadę ich ochrony.
Użytkowanie – charakterystyka ogólna – definicja.
Zasady wykonywania użytkowania przez osoby fizyczne.
Użytkowanie gruntów przez spółdzielnie rolnicze – reguły szczególne.
Wyjaśnij konstrukcję służebności gruntowej.
Wymień i scharakteryzuj służebności gruntowe.
Omów typową treść służebności gruntowych.
Służebność drogi koniecznej – przesłanki ustanowienia.
Reguły wykonywania służebności gruntowych – kto ponosi nakłady na utrzymanie
urządzeń związanych z korzystaniem ze służebności.
Podaj konstrukcję służebności osobistej.
Omów cechy szczególne służebności mieszkania.
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Omów służebność przesyłu – funkcja, podmiot uprawniony, ustanowienie, zgaśnięcie,
demontaż urządzeń.
Wyjaśnij, na czym polega zastaw jako prawo rzeczowe.
Podaj i scharakteryzuj typy zastawu.
Opisz sposób powstania zastawu.
Co może być przedmiotem zastawu zwykłego i rejestrowego?
Wyjaśnij akcesoryjny charakter zastawu.
Wymień uprawnienia zastawnika w czasie trwania zastawu.
Opisz tryb zaspokojenia zastawnika przy zastawie zwykłym i rejestrowym.
W jaki sposób ustanawia się hipotekę.
Omów przedmiot hipoteki; nieruchomość, łączna, na udziale we współwłasności, na
użytkowaniu wieczystym, własność lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze
prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
Co jest przedmiotem zabezpieczenia hipoteką? Wierzytelności pieniężne obecne i
przyszłe, wiele wierzytelności tego samego wierzyciela, wiele wierzytelności różnych
wierzycieli.
Co to jest hipoteka inwestycyjna?
Zakres zabezpieczenia hipoteką, uprawnienia wierzyciela w zakresie zachowania
przedmiotu hipoteki.
Tryb zaspokojenia wierzyciela i wygaśnięcie hipoteki.
Czy dłużnik może rozporządzić opróżnionym miejscem hipotecznym?
Czym jest posiadanie rzeczy, podaj rodzaje władania rzeczą.
Na czym polega posiadanie prawa?
Wymień i scharakteryzuj domniemania dotyczące posiadania.
W jaki sposób nabywa się posiadanie?
W jaki sposób chronione jest posiadanie?
Co to są księgi wieczyste?
Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych. Treść księgi wieczystej.
Prawno-materialne zasady ksiąg wieczystych: zgodność wpisu z rzeczywistym stanem
prawnym; rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Rękojmia wiary publicznej k.w. jej znaczenie i funkcja, kiedy zostaje wyłączona
(przesłanki negatywne): czynność nieodpłatna, nabywca w złej wierze
Jakie prawa obligacyjne mogą być wpisywane do księgi wieczystej i jakie są skutki
takiego wpisu?

C.

PRAWO SPADKOWE:
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Wyjaśnij pojęcie powołania do spadku.
Wyjaśnij pojęcie otwarcia spadku.
Kiedy następuje otwarcie spadku?
Na jakiej podstawie stwierdza się zgon?
Jakie są skutki otwarcia spadku?
Na czym polega nabycie spadku?
Czym jest sukcesja uniwersalna?
Jakie są przesłanki nabycia spadku?
Czym jest zdolność do dziedziczenia?
Jakie podmioty posiadają zdolność do dziedziczenia?
Czym jest niezdolność do dziedziczenia?
Jakie wyróżnia się rodzaje niezdolności do dziedziczenia?
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Jaka chwila decyduje o zdolności do dziedziczenia?
Opisz pojęcie niegodności dziedziczenia.
Jaka jest konstrukcja prawna niegodności dziedziczenia?
Jakie osoby mogą być uznane za niegodne dziedziczenia?
Podaj przyczyny niegodności dziedziczenia.
W jakim trybie stwierdza się niegodność dziedziczenia?
Kto jest uprawniony do żądania stwierdzenia niegodności dziedziczenia? W jakim
terminie należy wnieść powództwo?
Jakie są skutki uznania za niegodnego dziedziczenia?
Na czym polega, jak powinno być dokonane i jakie skutki powoduje przebaczenie?
Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia?
Kto i w jakiem formie zawiera umowę o zrzeczenie się dziedziczenia?
Jakie są skutki zrzeczenia się dziedziczenia? Czy można się od nich uchylić?
Kiedy dziedziczenie następuje z ustawy?
Podaj krąg spadkobierców powoływanych do dziedziczenia z ustawy?
Omów powołanie małżonka spadkodawcy do spadku z ustawy? Kiedy małżonek zostaje
wykluczony od spadkobrania?
Omów zasady dziedziczenia ustawowego przysposobionego po przysposabiającym.
Czym jest zapis naddziałowy?
Czy dziadkowie spadkodawcy mają prawo dziedziczenia?
Na czym polega swoboda testowania? Jakie są jej ograniczenia?
Co to jest testament?
Jakie są wymogi ważności testamentu? Czy dopuszczalny jest testament wspólny? Na
czym polega wyłączność testamentu?
Jakie są zasady wykładni testamentu?
Jak otwiera się i ogłasza testament?
Kto ma zdolność testowania?
Co to jest wola testowania?
Jakie wady oświadczenia woli są uwzględniane przy sporządzeniu testamentu? Jakie
powodują skutki?
Jak można odwołać testament?
Czy testament jest czynnością formalną? Jakie są formalne wymogi sporządzenia
testamentu?
Jakie rodzaje testamentu (formy) są uznane w prawie polskim?
Na czym polega konwersja testamentu?
Podaj wymogi sporządzenia testamentu holograficznego.
Jakie wymagania powinien spełniać testament alograficzny?
Jak sporządza się testament notarialny?
Jakie są przesłanki ważności testamentu ustnego?
W jaki sposób następuje stwierdzenie treści testamentu ustnego?
Podaj szczególne formy testamentu i przesłanki ich ważności?
Kto nie powinien być świadkiem przy sporządzaniu testamentu? Niezdolność do bycia
świadkiem bezwzględna i względna.
Jakie są elementy treści testamentu? W jaki sposób można powołać spadkobiercę? Czy
dopuszczalne jest warunkowe powołanie? Na czym polega podstawienie?
Co to jest przyrost?
Jakie są cechy rozrządzenia w postaci zapisu testamentowego?
Co to jest polecenie?
Jak się powołuje, jakie ma uprawnienia i obowiązki wykonawca testamentu?
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Kiedy i w jaki sposób następuje nabycie spadku?
Czy osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?
Kiedy spadek jest uważany za nieobjęty? Jaka jest jego sytuacja prawna? Kto i na jakich
zasadach sprawuje zarząd spadkiem nieobjętym
W jaki sposób można przyjąć spadek?
Jakie są skutki odrzucenia a jakie przyjęcia spadku przez spadkobiercę?
W jakim terminie należy składać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?
Kto jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?
Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?
Podaj etapy postępowania przed notariuszem w sprawie wydania aktu poświadczenia
dziedziczenia.
Omów przebieg i zasady postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
Jakie są skutki stwierdzenia nabycia spadku?
Na czym polega ochrona dziedziczenia przewidziana w art. 1029 k.c.?
Jaki charakter ma roszczenie o ochronę dziedziczenia?
Podaj różnice między roszczeniem windykacyjnym a roszczeniem o ochronę
posiadania.
Jak dochodzi do przedawnienia roszczenia o wydanie spadku lub przedmiotów
należących do spadku?
Jak rozlicza się spadkobierca z osoba władającą spadkiem?
Omów odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe.
Jakie wyróżnia się fazy odpowiedzialności spadkobiercy?
Kiedy mają miejsce ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe?
Jak kształtuje się odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe od chwili przyjęcia
spadku do jego działu?
Jak wygląda odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe od chwili działu
spadku?
Omów odpowiedzialność spadkobierców za długi spadku, w skład którego wchodzi
gospodarstwo rolne.
Podaj pojęcie zachowku i jego funkcje.
Wskaż osoby uprawnione do zachowku.
Jakie są przesłanki uprawnienia do zachowku?
Kto nie może dochodzić wypłaty zachowku?
Kiedy powstaje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem należnego zachowku?
Kto jest zobowiązany z tytułu zachowku?
Na czym polega upoważnienie przemienne zobowiązanego do wypłaty zachowku?
W jaki sposób oblicza się wysokość zachowku oraz czym jest substrat zachowku?
Kiedy dolicza się darowizny do wartości spadku w celu ustalenia wartości zachowku?
Jakie darowizny nie podlegają doliczeniu do wartości spadku?
Jaki jest zakres odpowiedzialności spadkobiercy uprawnionego do zachowku za inne
zachowki, zapisy i polecenia?
Kiedy roszczenia o zachowek ulegają przedawnieniu?
Czy roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do
zachowku?
Jak ustala się zachowek, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?
Na czym polega wydziedziczenie? Z jakich przyczyn może nastąpić? Jakie powoduje
skutki? Co dzieje się z wydziedziczeniem, jeśli nastąpiło przebaczenie?
Na czym polega wspólność majątku spadkowego? Jak długo trwa wspólność?
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Jakie uprawnienia przysługują współspadkobiercom?
Jak chronione są uprawnienia współspadkobierców?
Czy współspadkobierca może zbyć swój udział spadkowy lub udział w przedmiocie
należącym do spadku?
W jaki sposób dokonuje się podziału spadku między współspadkobierców?
Kiedy może nastąpić przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy z
obowiązkiem spłaty pozostałych?
Jakie umowy dotyczące spadku są dopuszczalne na gruncie prawa cywilnego?
Omów zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej?
Przedstaw zagadnienie dopuszczalności zawarcia umowy o zbycie spadku lub udziału w
spadku. Jaki jest charakter tej umowy? Kto może być stroną? Co jest jej przedmiotem?
Jakie skutki wywołuje?
Omów ewolucję rozwiązań prawnych regulujących dziedziczenie gospodarstw rolnych
w okresie obowiązywania Kodeksu cywilnego.
Kto może dziedziczyć gospodarstwo rolne w dziedziczeniu ustawowym? Kiedy
dziedziczą wnuki spadkodawcy? Kiedy rodzeństwo?
Jakim zasadom podlega dziedziczenie gospodarstwa rolnego, jeżeli nie ma
spadkobierców ustawowych, którzy spełniliby wymogi przewidziane w art. 1059?
Czy gospodarstwo rolne może być przedmiotem zapisu testamentowego?
Jak kształtuje się odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego wchodzącego w skład spadku?
Jak przeprowadza się podział gospodarstwa rolnego, które należy do spadku?
Jakie są zasady dziedziczenia wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej?
Jakie zasady obowiązują przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego na podstawie
testamentu?

D.

PRAWO RODZINNE:
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Podaj przesłanki zawarcia małżeństwa.
Omów czynności nupturientów poprzedzające zawarcie małżeństwa.
Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa – legitymacja procesowa i przesłanki
wytoczenia powództwa.
Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami
zawarcia małżeństwa według prawa polskiego.
Złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika - tryb,
forma i treść pełnomocnictwa.
Zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem pełnoletniości – legitymacja,
przesłanki, skutki uzyskania zgody.
Omów podstawy unieważnienie małżeństwa.
Jakie skutki powoduje unieważnienie małżeństwa?
Kiedy następuje konwalidacja małżeństwa zawartego mimo przeszkody małżeńskiej?
Jakie i w jaki sposób uwzględnia się wady oświadczenia woli o wstąpieniu w związek
małżeński?
Omów prawa i obowiązki małżonków. Zasada równości małżonków. Rozstrzyganie o
istotnych sprawach rodziny. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb
rodziny i instrumenty prawne służące do jego wyegzekwowania.
W jaki sposób ustalane jest nazwisko małżonka po zawarciu małżeństwa?
Zdefiniuj majątkowy ustrój małżeński i podaj jego rodzaje.
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Podaj zasady wykonywania zarządu majątkiem wspólnym: zasada samodzielności
zarządu majątkiem wspólnym; ograniczenia samodzielnego zarządu majątkiem
wspólnym; obowiązek współdziałania małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym.
Omów odpowiedzialność małżonków za zobowiązania – zakres i wyłączenia.
Jakie składniki tworzą majątek wspólny małżonków w ramach wspólności ustawowej?
Jakie składniki tworzą majątek osobisty małżonków pozostających we wspólności
ustawowej?
Omów zasadę surogacji majątkowej.
Forma i skutki sprzeciwu małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym
zamierzonej przez współmałżonka.
Podaj wyłączenia dopuszczalności sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem
wspólnym.
Jakie czynności zarządu majątkiem wspólnym wymagają zgody?
Wyjaśnij różnicę między zgodą obligatoryjną a zgodą fakultatywną.
Jakie skutki powoduje dokonanie czynności j bez wymaganej zgody małżonka?
Kiedy małżonek może żądać zezwolenia na dokonanie czynności, której sprzeciwia się
lub nie wyraża zgody współmałżonek?
Kiedy małżonek może żądać pozbawienia współmałżonka prawa zarządu majątkiem
wspólnym?
Podaj zasady odpowiedzialności małżonków za dług majątkiem wspólnym.
Na jakiej podstawie małżonek może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku
wspólnym?
Omów obowiązek rozliczenia nakładów małżonka poczynionych z majątku osobistego
na majątek wspólny.
Jakie rodzaje umów majątkowych małżeńskich wyróżnia k.r.o.?
Jakie przedmioty majątkowe nie mogą być objęte umowną rozszerzoną wspólnością
majątkową?
Na czym polega ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków?
Podaj zasady obliczania dorobku każdego z małżonków, oraz wyrównania dorobku po
ustaniu tego ustroju, w tym po śmierci jednego z małżonków.
Kiedy następuje ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd?
Podaj i omów przesłanki orzeczenia rozwodu.
Na czym polega rekryminacja w rozwodzie?
Jakie okoliczności wyłączają możliwość orzeczenia rozwodu (negatywne przesłanki
rozwodowe)?
Omów zagadnienie winy w sprawie o rozwód.
O jakich kwestiach rozstrzyga sąd obligatoryjnie, a o jakich fakultatywnie w sprawie o
rozwód?
Orzekanie o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dziećmi i alimentach w
sprawie o rozwód.
Co może się dziać z nazwiskiem małżonka po orzeczeniu rozwodu?
Jak przedstawia się obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka po
orzeczeniu rozwodu?
Omów przesłanki i skutki orzeczenia separacji.
Jak wygląda sytuacja procesowa, gdy zostanie zgłoszone żądanie rozwodu w sprawie o
separację?

44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.

Proszę omówić ustawowe pojęcie „ustalenie macierzyństwa”, wskazać osoby
legitymowane czynnie i biernie oraz terminy do wytoczenia powództwa o ustalenie
macierzyństwa.
Proszę omówić ustawowe pojęcie „zaprzeczenie macierzyństwa” oraz wskazać osoby
legitymowane czynnie i biernie do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie
macierzyństwa.
Omów ustalanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. Proszę omówić zakres
domniemania w sytuacji ustania lub unieważnienia małżeństwa i w sytuacji orzeczenia
separacji.
Omów ustawowe pojęcie „zaprzeczenie ojcostwa” i wskazać osoby legitymowane
czynnie i biernie do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Wskaż, w jakich sytuacjach zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne a w jakich
ograniczone.
Omów ustawowe pojęcie uznania ojcostwa i tryb składania oświadczenia przed
właściwym organem.
Uznanie ojcostwa w sytuacji zagrożenia życia matki, dziecka lub mężczyzny, od
którego dziecko pochodzi.
Czy możliwe jest uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka?
Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – legitymacja czynna i
bierna.
Proszę omówić kwestię domniemania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego i możliwość
obalenia tego domniemania.
Powództwo o ustalenie ojcostwa - legitymacja czynna i bierna. W jakich sytuacjach
sądowe ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne?
Podaj definicję pokrewieństwa i powinowactwa.
Kto decyduje o nazwisku jakie nosi dziecko? Czy do zmiany nazwiska dziecka
wymagana jest jego zgoda, a jeżeli tak, to kiedy? Jak ustala się nazwisko dziecka w
razie uznania ojcostwa, a jak w razie sądowego ustalenia ojcostwa?
Omów istotę i treść prawną (atrybuty) władzy rodzicielskiej. Komu przysługuje władza
rodzicielska?
Na czym polega należyte wykonywanie władzy rodzicielskiej? Zakaz stosowania kar
cielesnych wobec dzieci.
Na czym polega przedstawicielstwo ustawowe rodziców i jaki jest jego zakres?
Jakie zasady wiążą rodziców przy wykonywaniu zarządu majątkiem dziecka?
Kiedy może nastąpić zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej?
W jakich sytuacjach i w jaki zakresie sąd opiekuńczy może ingerować w sferę władzy
rodzicielskiej poprzez wydawanie zarządzeń ograniczających władzę rodzicielską?
Podaj normatywny katalog takich zarządzeń sądu opiekuńczego.
Jakie elementy powinno zawierać porozumienie rodziców o sposobie wykonywania
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. „plan
wychowawczy”)?
Podaj ogólną charakterystykę i formy pieczy zastępczej.
Omów normatywny rozdział obowiązków i praw między rodziną zastępczą, a
rodzicami dziecka w przypadku ustanowienia pieczy zastępczej dla dziecka bez
pozbawienia władzy rodzicielskiej jego biologicznych rodziców. Czy ta regulacja
prawna podlega ingerencji sądu opiekuńczego?
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Omów formy pieczy zastępczej nad dzieckiem: rodzinna piecza zastępcza – rodzaje i
charakterystyka; instytucjonalna piecza zastępcza – rodzaje i charakterystyka, w tym
zasady określające kryteria wiekowe dzieci umieszczanych w tych placówkach.
Podaj normatywny katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania pieczy
zastępczej. Czy jest to katalog zamknięty? Czy możliwe jest powierzenie pieczy
zastępczej osobom spoza tego katalogu? Jeśli tak, w jakich okolicznościach?
Omów istotę i formy kontaktów z dzieckiem. Kto jest uprawniony i zobowiązany do
kontaktów?
Omów formy ingerencji sądu w kontakty z dzieckiem. Podaj normatywny katalog
sposobów ograniczenia przez sąd kontaktów z dzieckiem.
Podaj i omów przesłanki przysposobienia. Kiedy przysposobić może więcej niż jedna
osoba? Czy po śmierci przysposabiającego może powstać stosunek przysposobienia
między zmarłym a przysposabianym? Jeśli tak, w jakich okolicznościach?
Jakie szczególne przesłanki powinny zachodzić, aby mogło dojść do adopcji
zagranicznej polskiego dziecka?
.Omów rolę przysposabianego w sądowym postępowaniu o przysposobienie. Kiedy
wymagana jest zgodna przysposabianego ?
Omów wymóg zgody rodziców na przysposobienie ich dziecka - formy, ograniczenia
czasowe, wpływ zgody na władzę rodzicielską i kontakty rodziców z dzieckiem.
Jakie są skutki prawne przysposobienia pełnego?
Jakie są skutki prawne przysposobienia niepełnego?
Jakie są skutki prawne przysposobienia pasierba?
Jakie imię i nazwisko będzie nosił przysposobiony? Jakie zmiany wprowadza się do
aktu urodzenia przysposobionego?
Na czym polega przysposobienie całkowite i jakie są jego szczególne skutki prawne?
Omów dopuszczalność, przesłanki i skutki prawne rozwiązania przysposobienia przez
sąd.
Czy dopuszczalne jest przysposobienie dziecka pozostającego już w stosunku
przysposobienia?
Podaj cechy charakterystyczne zobowiązania alimentacyjnego.
Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? W jakiej kolejność powstaje obowiązek
alimentacyjny poszczególnych osób?
Jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny wynikający ze stosunku przysposobienia?
Jakie są cechy szczególne obowiązku alimentacyjny rodziców względem dziecka?
Kiedy powstają obowiązki alimentacyjne między ojczymem/macochą a pasierbem/icą?
Jakie roszczenia alimentacyjne przysługują matce dziecka wobec ojca niebędącego jej
mężem względem?
Omówić pojęcie "niedostatku" w świetle przepisów k.r.o. dotyczących obowiązku
alimentacyjnego oraz orzecznictwa sądowego.
Omówić kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu zakresu świadczeń
alimentacyjnych zobowiązanego.
Czy uprawnienie do żądania świadczeń alimentacyjnych przedawnia się?
Dla kogo ustanawia się opiekę, a dla kogo kuratelę?
Podaj przesłanki i tryb ustanowienia opieki.
Omów zakres obowiązków opiekuna.
Jakie czynności opiekuna wymagają zezwolenia sądu opiekuńczego?

94.

Wskaż ograniczenia w zakresie reprezentacji przez opiekuna osób pozostających pod
jego opieką.
95. Jakie są zasady przyznawania opiekunowi wynagrodzenia?
96. Jakie roszczenia ma opiekun wobec pozostającego pod opieką oraz jakie roszczenia
przysługują podopiecznemu wobec opiekuna (zakres, terminy przedawnienia)?
97. W jaki sposób sprawuje się nadzór nad wykonywaniem opieki?
98.
Z jakich przyczyn zwolnienia się opiekuna z jego funkcji? Jakie są skutki takiego
zwolnienia?
99. Wskaż podstawowe różnice między opieką, a kuratelą.
100. Wymień i omów przypadki kurateli, o których mowa w przepisach k.r.o.
101. Czy kuratorowi przysługuje wynagrodzenie?

