PYTANIA EHZAMINACYJNE Z PRAWA
1. Pojęcie normy prawnej i jej struktura
2. Różnice między prawem a moralnością
3. Normy obyczajowe a normy prawne
4. Prawo publiczne i prywatne
5. Prawo materialne i formalne
6. Obowiązywanie prawa w czasie, przestrzeni w stosunku do osób
7. Istota zdarzenia prawnego
8. Wykładnia prawa-cele i zadania
9. Wykładnia legalna i niewiążąca
10. Wykładnia systemowa, językowa i wykładnia ścieśniająca
11. Wykładnia systemowa, językowa i celowościowa
12. Wykładnia rozszerzająca i wykładnia ścieśniająca
13. źródła prawa wg art. 87 Konstytucji RP
14. źródła prawa wspólnotowego
15. tryb powstawania ustawy i rozporządzenia
16. akty prawa miejscowego
17. zasady publikowania i obowiązywania aktów prawnych w RP
18. prawo polskie a prawa wspólnotowe – wzajemne relacje
19. pojęcie prawa cywilnego w Polsce
20. źródła prawa cywilnego
21. stosunek cywilnoprawny i jego elementy
22. pojęcie osoby fizycznej i prawnej
23. istota pełnomocnictwa i jego rodzaje
24. rodzaje osób prawnych
25. Skarb Państwa jako osoba prawna
26. Sposoby powstawania osób prawnych
27. Organy osób prawnych
28. Pojęcie czynności prawnej i jej rodzaje
29. Składniki treści czynności prawnej
30. Pojęcie oświadczenia woli
31. Forma czynności prawnych
32. Wady oświadczenia woli i ich wpływ na ważność czynności prawnych
33. Termin i warunek jako części składowe czynności prawnej
34. Pojęcie prawa rzeczowego
35. Rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego i jej rodzaje
36. Część składowa i przynależność rzeczy
37. Pożytki z rzeczy
38. Pojęcie własności
39. Sposoby nabycia i utrata własności
40. Prawo sąsiedzkie – wzajemne rodzaje pomiędzy właścicielami nieruchomości
41. Nabycie własności rzeczy poprzez zasiedzenie
42. Nabycie nieruchomości
43. Istota własności i jej rodzaje
44. Sposoby znoszenia współwłasności
45. Posiadania i jego rodzaje
46. Dzierżenie. Różnica pomiędzy posiadaniem a dzierżeniem rzeczy
47. Ochrona własności i posiadania. Ochrona użytkowania wieczystego i możliwości
prawne przekształcenia go we własność
48. Istota użytkowania wieczystego i możliwości prawne przekształcenia go we własność

49. Forma prawna i treść umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Pojęcie
ograniczonych praw rzeczowych
50. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych
51. Rodzaje ograniczonych praw rzeczowych
52. Służebności gruntowe i osobiste ze szczególnym uwzględnieniem drogi koniecznej i
służebność mieszkania
53. Pojęcie użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego
54. Pojęcie zastawu i jego rodzaje
55. Pojęcie hipoteki i jej rodzaje
56. Różnica pomiędzy zastawem a hipoteką
57. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego w świetle
aktualnych uregulowań prawnych
58. Rola ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami
59. Istota zobowiązania w rozumieniu KC
60. Strony zobowiązania i wzajemne relacje między nimi. Pojęcie długu i wierzytelności
61. Źródła zobowiązań
62. Istota zobowiązań kontraktowych i deliktowych
63. Pojęcie winy i szkody w doniesieniu do zobowiązań
64. Bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie
65. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jako źródło zobowiązań
66. Zasada nadzwyczajnej zmiany stosunków
67. Zasada nominalizmu i waloryzacji
68. Zasada swobody umów
69. Zasada pacta sand servanda i odstępstwa od tej zasady
70. Zasada odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę z tytułu nie wykonania
zobowiązania
71. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
72. Solidarność dłużników i wierzycieli
73. Cesja wierzytelności i przejęcie długu
74. Istota depozytu sądowego
75. Umowy w obrocie prawnym i ich rodzaje
76. Umowa sprzedaży i jej rodzaje
77. Różnice pomiędzy umową sprzedaży, a umową dostawy
78. Różnice pomiędzy umowa najmu, a umową dzierżawy
79. Różnice pomiędzy umową zlecenia, a umowa o dzieło
80. Różnice pomiędzy umowa pożyczki, aa umową użyczenia
81. Rola umowy przedwstępnej
82. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne odstąpienie od umowy, odstępne,
odsetki i kara umowna)
83. Zabezpieczenie wykonywania umowy (osobiste i rzeczowe)
84. Niedozwolone postanowienia umowne
85. Ochrona konsumenta w świetle przepisów KC
86. Ochrona konsumenta w świetle przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
(podstawowe uprawnienia)

