
Zestaw pytań na egzamin licencjacki

Prawo cywilne 

Prawo cywilne - część ogólna

1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 
2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 
3. Dokonywanie czynności prawnych przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną 
4. Zasady współżycia społecznego 
5. Prawo podmiotowe - definicja 
6. Dobra osobiste i ich cywilnoprawna ochrona 
7. Ubezwłasnowolnienie całkowite, przesłanki i skutki 
8. Pupil 
9. Ubezwłasnowolnienie częściowe, przesłanki i skutki 
10. Uznanie za zmarłego, przesłanki, skutki 
11. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej 
12. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubezwłasnowolnionej całkowicie 
13. Osobowość prawna, przesłanki i skutki jej powstania 
14. Osoba prawna – definicja 
15. Przedsiębiorca – ogólna charakterystyka 
16. Przedsiębiorstwo 
17. Konsument 
18. Nieruchomość - definicja 
19. Część składowa rzeczy 
20. Część składowa nieruchomości 
21. Przynależność 
22. Pożytki z rzeczy, rodzaje, charakterystyka 
23. Pożytki cywilne z rzeczy 
24. Pożytki z prawa 
25. Oświadczenie woli - pojęcie, rodzaje, złożenie i odwołanie oświadczenia woli 
26. Wykładnia oświadczenia woli 
27. Warunek, definicja, rodzaje, skutki spełnienia i niespełnienia 
28. Sankcje wadliwych czynności prawnych 
29. Wady oświadczenia woli 
30. Brak świadomości lub swobody jako wada oświadczenia woli, przesłanki i skutki 
31. Błąd jako wada oświadczenia woli, rodzaje, przesłanki i skutki 
32. Pozorność jako wada oświadczenia woli, przesłanki i skutki 
33. Podstęp jako wada oświadczenia woli, przesłanki i skutki 
34. Groźba jako wada oświadczenia woli, przesłanki i skutki 
35. Zasada superficies solo cedit i wyjątki od niej 
36. Pełnomocnictwo zastępca pośredni, organ osoby prawnej i posłaniec 
37. Przedmiot przedawnienia 
38. Terminy przedawnienia, ich bieg i skutek ich upływu 
39. Forma czynności prawnych: podział ze względu na sposób złożenia oświadczenia woli 

i ze względu na skutki niezachowania formy wymaganej w ustawie lub umowie 
40. Forma oświadczenia woli zastrzeżona ad solemnitatem, ad probationem, ad eventum,  

skutki niedochowania formy 
41. Oferta jako sposób zawarcia umowy, skutki złożenia, cofnięcie, przesłanki 
42. Wycofanie oferty, przesłanki i skutki 



43. Przetarg jako sposób zawarcia umowy, rodzaje przetargu, skutki ogłoszenia, 
zamknięcie i jego skutki, wadium, 

44. Pełnomocnictwo 
45. Prokura 
46. Przedstawicielstwo – rodzaje, przesłanki, skutki 
47. Przedstawicielstwo 
48. Stosunek cywilnoprawny – elementy, treść, przedmiot, podmiot 
49. Accidentalia negotii i podać przykłady 
50. Zarzut 
51. Ekspektatywa 
52. Negotium claudicans 
53. Zarzut 
54. Roszczenie 
55. Umowy realne i konsensualne 

Prawo rzeczowe

1. Treść prawa własności 
2. Przeniesienie własności (z uwzględnieniem własności nieruchomości) 
3. Roszczenia służące ochronie własności 
4. Ustanowienie i realizacja prawa zastawu 
5. Zastaw 
6. Przedmiot i treść hipoteki 
7. Pojęcie i ochrona posiadania 
8. Użytkowanie wieczyste – przedmiot, essentialia negotii, przesłanki, czas 
9. Zasiedzenie 
10. Nabycie własności 
11. Użytkowanie 
12. Służebności gruntowe 
13. Służebności osobiste 
14. Immisje 
15. Posiadacz samoistny, zależny, dzierżyciel 
16. Domniemania dotyczące posiadania (zgodności z prawem, ciągłości, samoistności) 

Prawo zobowiązań – część ogólna

1. Pojęcie i rodzaje świadczeń 
2. Swoboda kontraktowania 
3. Solidarność bierna 
4. Solidarność czynna 
5. Odsetki – pojęcie rodzaje 
6. Umowa przedwstępna 
7. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej 
8. Szkoda i sposoby jej naprawienia 
9. Bezpodstawne wzbogacenie 
10. Świadczenie nienależne 
11. Zadatek i kara umowna 
12. Zwłoka dłużnika i jej skutki (z uwzględnieniem zobowiązań wzajemnych) 
13. Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej; okoliczności, za które 

dłużnik ponosi odpowiedzialność 



14. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu oraz uniemożliwiające przypisanie 
winy (w ramach odpowiedzialności ex delicto) 

15. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch mechanicznego środka 
komunikacji 

16. Prawo zatrzymania 

Prawo zobowiązań  – cześć szczególna

1. Umowa sprzedaży 
2. Gwarancja a rękojmia – ogólna charakterystyka, wskazanie różnic 
3. Umowy o dzieło – przedmiot, essentialia negotii, prawa i obowiązki stron 
4. Umowa zlecenia – przedmiot, essentialia negotii, prawa i obowiązki stron 
5. Użyczenie a pożyczka – ogólna charakterystyka, wskazanie różnic, 
6. Umowa leasingu 
7. Spółka cywilna 
8. Umowa ubezpieczenia 
9. Umowa darowizny 
10. Umowa najmu 
11. Umowa dzierżawy 

Prawo spadkowe

1. Pojęcie i skład spadku 
2. Porządek dziedziczenia ustawowego 
3. Testament własnoręczny 
4. Testament ustny 
5. Odpowiedzialność za długi spadkowe 
6. Zachowek 
7. Przyjęcie i odrzucenie spadku 
8. Stwierdzenie nabycia spadku 
9. Zapis 
10. Polecenie 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 
2. Przesłanki unieważnienia małżeństwa 
3. Przesłanki rozwiązania małżeństwa 
4. Małżeńskie ustroje majątkowe – rodzaje, ustanowienie, zniesienie 
5. Majątek osobisty małżonka – skład 
6. Przymusowy ustrój majątkowy małżonków 
7. Ustanie małżeństwa 
8. Separacja 
9. Obowiązek alimentacyjny 
10. Domniemania pochodzenia dziecka 
11. Przysposobienie – ogólna charakterystyka, rodzaje, skutki 
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Prawo cywilne - część ogólna

1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 
2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo 
3. Zasady współżycia społecznego – definicja, rola w stosowaniu prawa cywilnego 
4. Prawo podmiotowe – treść, przedmiot, podmiot, rodzaje, ochrona 
5. Dobra osobiste – treść, przedmiot, podmiot, rodzaje, ochrona 
6. Ubezwłasnowolnienie całkowite – przesłanki i skutki 
7. Pupil – definicja, zakres uprawnień, możliwości dokonywania czynności prawnych 
8. Ubezwłasnowolnienie częściowe – przesłanki i skutki 
9. Uznanie za zmarłego – przesłanki 
10. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubezwłasnowolnionej całkowicie 
11. Osoba prawna – istota, rodzaje osób prawnych, tryby, przesłanki i skutki jej 

powstania, ustanie 
12. Przedsiębiorca w prawie cywilnym – ogólna charakterystyka 
13. Przedsiębiorstwo jako majątek – ogólna charakterystyka, sukcesja 
14. Prawo związane z własnością rzeczy jako jej część składowa 
15. Prawo jako przynależność przedsiębiorstwa 
16. Konsument 
17. Nieruchomość – przesłanki, jakie powinna spełniać rzecz by stanowiła nieruchomość, 

skutki uznania rzeczy za nieruchomość 
18. Przeniesienie własności części składowej rzeczy 
19. Przynależność 
20. Pożytki z rzeczy, rodzaje, charakterystyka 
21. Pożytki cywilne z rzeczy 
22. Pożytki z prawa 
23. Oświadczenie woli – pojęcie, rodzaje, złożenie i odwołanie oświadczenia woli 
24. Wykładnia oświadczenia woli 
25. Warunek – definicja, rodzaje, skutki spełnienia i niespełnienia 
26. Sankcje wadliwych czynności prawnych i skutki takich czynności 
27. Brak świadomości lub swobody jako wada oświadczenia woli – przesłanki i skutki 
28. Błąd jako wada oświadczenia woli – rodzaje, przesłanki i skutki 
29. Pozorność jako wada oświadczenia woli – przesłanki i skutki 
30. Podstęp jako wada oświadczenia woli – przesłanki i skutki 
31. Groźba jako wada oświadczenia woli – przesłanki i skutki 
32. Zasada superficies solo cedit i wyjątki od niej 
33. Pełnomocnik, zastępca pośredni, organ osoby prawnej i posłaniec 
34. Przedmiot przedawnienia 
35. Terminy przedawnienia, ich bieg i skutek ich upływu, przerwa i zawieszenie biegu 
36. Forma czynności prawnych: podział ze względu na sposób złożenia oświadczenia woli 

i ze względu na skutki niezachowania formy wymaganej w ustawie lub umowie 
37. Forma oświadczenia woli zastrzeżona ad solemnitatem, ad probationem, ad eventum,  

-skutki niedochowania formy 
38. Oferta jako sposób zawarcia umowy – skutki złożenia, cofnięcie, przesłanki 
39. Wycofanie oferty – przesłanki i skutki 
40. Przetarg jako sposób zawarcia umowy – rodzaje przetargu, skutki ogłoszenia, 

zamknięcie i jego skutki, wadium, 
41. Pełnomocnictwo 
42. Prokura 
43. Przedstawicielstwo – rodzaje, przesłanki, skutki 



44. Stosunek cywilnoprawny – cechy, elementy, treść, przedmiot, podmiot 
45. Accidentalia negotii – definicja, przykłady 
46. Zarzut – definicja, przykłady 
47. Ekspektatywa – definicja, przykłady 
48. Negotium claudicans 
49. Roszczenie – definicja, przykłady 
50. Umowy realne i konsensualne 

Prawo rzeczowe

1. Ograniczenia prawa własności 
2. Prawa i obowiązki współwłaściciela rzeczy niepodzielnej 
3. Współwłasność w częściach ułamkowych – istota, podstawa prawna, zakres praw i 

obowiązków współwłaściciela 
4. Współwłasności łączna – istota, podstawa prawna, powstanie, ustanie, zakres praw i 

obowiązków współwłaściciela 
5. Powstanie prawa własności nieruchomości – sposoby, skutki, 
6. Roszczenia służące ochronie własności 
7. Ustanowienie i realizacja prawa zastawu 
8. Zastawnik – zakres praw i obowiązków 
9. Hipoteka przymusowa 
10. Posiadanie – pojęcie, domniemania dot. posiadania, ochrona 
11. Użytkowanie wieczyste – przedmiot, essentialia negotii, przesłanki, czas 
12. Zasiedzenie 
13. Nabycie własności 
14. Użytkownik – zakres praw i obowiązków 
15. Uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością 

gruntową 
16. Uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością osobistą 
17. Posiadacz zależny – zakres praw i obowiązków 

Prawo zobowiązań – część ogólna

1. Kompetencje wynikające ze swobody kontraktowania (1. z kim, 2. czy w ogóle, 3. 
jaką treść umowy) 

2. Ograniczenia swobody kontraktowania 
3. Uprawnienia wierzyciela solidarnego 
4. Solidarność bierna 
5. Odsetki – pojęcie rodzaje 
6. Umowa przedwstępna 
7. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej 
8. Szkoda – pojęcie, rozmiar, sposoby kompensacji 
9. Wina w powstaniu szkody 
10. Krzywda – pojęcie krzywdy, zadośćuczynienie z uwzględnieniem sposobu określenia 

jego rozmiarów 
11. Bezpodstawne wzbogacenie 
12. Świadczenie nienależne 
13. Zadatek i kara umowna 
14. Zwłoka dłużnika i jej skutki (z uwzględnieniem zobowiązań wzajemnych) 
15. Nakłady na rzecz 



16. Produkt niebezpieczny 
17. Cesja 
18. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu oraz uniemożliwiające przypisanie 

winy (w ramach odpowiedzialności ex delicto) 
19. Prawo zatrzymania 

Prawo zobowiązań  – cześć szczególna

1. Uprawnienia kupującego w umowie sprzedaży konsumenckiej 
2. Przedmiot umowy o dzieło; odpowiedzialność przyjmującego zamówienie 
3. Prawa i obowiązki najemcy (z uwzględnieniem najmu lokalu mieszkalnego) 
4. Uprawnienia konsumenta z tytułu gwarancji 
5. Umowa zlecenia – przedmiot, essentialia negotii, prawa i obowiązki stron 
6. Użyczenie a pożyczka – ogólna charakterystyka, wskazanie różnic, 
7. Podmiotowość prawna spółki cywilnej 
8. Umowa leasingu – forma, essentialia negotii, strony, przedmiot 

Prawo spadkowe

1. Pojęcie i skład spadku 
2. Niegodny spadkobierca 
3. Nieważność testamentu własnoręcznego 
4. Dziedziczenie na podstawie testamentu ustnego 
5. Odwołanie testamentu 
6. Odpowiedzialność za długi spadkowe 
7. Zachowek - uprawnieni, zobowiązani, wysokość, sposób realizacji 
8. Przyjęcie i odrzucenie spadku – rodzaje, terminy 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 
2. Przesłanki unieważnienia małżeństwa 
3. Ustanie małżeństwa 
4. Odpowiedzialność majątkowa małżonków w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa 
5. Wyrównanie dorobków 
6. Przymusowy ustrój majątkowy 
7. Separacja – przesłanki ustanowienia i zniesienia 
8. Obowiązek alimentacyjny – ogólna charakterystyka, kolejność zobowiązanych, 

sposób określania rozmiarów alimentów 
9. Świadczenie alimentacyjne – pojęcie, sposoby spełnienia, sposób określenia 

rozmiarów 
10. Przysposobienie – ogólna charakterystyka, rodzaje, skutki 


