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Wykaz zagadnień obowiązujących na zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do prawa cywilnego” 

dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia 

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

 

1. Stosunek cywilnoprawny – pojęcie, cechy konstrukcyjne, elementy, rodzaj (proste i złożone, jednostronnie i 

dwustronnie zindywidualizowane). 

2. Prawo podmiotowe – pojęcie, analiza poszczególnych elementów definicji, prawo podmiotowe a uprawnienie, 

prawo podmiotowe a refleks prawny, zaskarżalność i egzekwowalność prawa podmiotowego, niezupełne (nie-

pełne) prawa podmiotowe.  

3. Normatywne postaci praw podmiotowych (prawa bezpośrednie, roszczenia, uprawnienia kształtujące; zarzuty 

w znaczeniu prawnomaterialnym i procesowym).  

4. Rodzaje praw podmiotowych (majątkowe i niemajątkowe, bezwzględne i względne, samoistne, związane, ak-

cesoryjne, zbywalne i niezbywalne, dziedziczne i niedziedziczne, przechodnie i nieprzechodnie). Prawa pod-

miotowe tymczasowe (ekspektatywy).  

5. Typy praw podmiotowych – pojęcie.  

6. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego.  

7. Kolizja praw podmiotowych i zasady jej rozstrzygania (system preferencji i system redukcji).  

8. Wykonywanie prawa podmiotowego (przejawy i sposoby). Nadużycie prawa podmiotowego (teoria zewnętrz-

na, teoria wewnętrzna, zasady stosowania przepisu art. 5 k.c.).  

9. Ochrona praw podmiotowych. 

10. Podmioty stosunków cywilnoprawnych – kategorie, pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności praw-

nych. 

11. Osoby fizyczne – nabycie i utrata zdolności prawnej, status cywilnoprawny nasciturusa, akt zgonu, sądowe 

stwierdzenie zgonu, uznanie osoby fizycznej za zmarłą. 

12. Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej – pojęcie, rodzaje, przesłanki, skutki. 

13. Zakresy zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, zasady dokonywania czynności prawnych przez 

osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

14. Dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona.  

15. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej. 

16. Pojęcie jednostki organizacyjnej. 

17. Osoby prawne – pojęcie, normatywna metoda konstruowania osób prawnych, sposoby powstania osób praw-

nych.  

18. Organy osób prawnych, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych, zasady działania 

osób prawnych w obrocie prawnym, siedziba i nazwa. Dobra osobiste osób prawnych i ich ochrona.  
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19. Skarb Państwa jako osoba prawna. Jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawne. Państwo i samorzą-

dowe osoby prawne. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne. 

20. Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną (tzw. quasi – osoby 

prawne, niepełne lub ułomne osoby prawne) – pojęcie, przykłady, odpowiednie stosowanie przepisów o oso-

bach prawnych, odpowiedzialność za zobowiązania. 

21. Konsument, przedsiębiorca, firma – pojęcia. 

22. Czynność prawna i oświadczenie woli – pojęcia. 

23. Zachowania niebędące czynnościami prawnymi (m. in. czynności grzecznościowe, obietnice wyborcze, rekla-

my).   

24. Prawne znaczenie milczenia podmiotu prawa cywilnego.  

25. Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej.  

26. Inne oświadczenia w rozumieniu przepisu art. 65
1
 k.c. 

27. Rodzaje oświadczeń woli z uwagi na adresata (indywidualnie adresowane, adresowane do nieoznaczonego 

kręgu podmiotów, niemające adresata).  

28. Złożenie oświadczenia woli indywidualnie adresowanego. 

29. Rodzaje czynności prawnych (jednostronne, umowy, uchwały; między żyjącymi i na wypadek śmierci, zobo-

wiązujące, rozporządzające, o podwójnym skutku; odpłatne i nieodpłatne; przysparzające, kauzalne, abstrak-

cyjne; powiernicze; upoważniające).  

30. Typy czynności prawnych – pojęcie. 

 

 

 

 

 
Studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego w dniu, w którym odbywa się zaliczenie ćwiczeń. 


