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Wykaz zagadnień obowiązujących na zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I”  

dla studentów II roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

 

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

dwustronnie zindywidualizowane). 

2. Zdarzenia cywilnoprawne – pojęcie i klasyfikacja. Pojęcie czynności konwencjonalnej. 

3. 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. Normatywne postaci praw podmiotowych (prawa bezpośrednie, roszczenia, upraw-

nienia kształtujące; zarzuty w znaczeniu prawnomaterialnym i procesowym). Rodzaje praw podmiotowych 

(majątkowe i niemajątkowe, bezwzględne i względne, samoistne, związane, akcesoryjne, zbywalne i niezby-

walne, dziedziczne i niedziedziczne, przechodnie i nieprzechodnie). Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspek-

tatywy). Typy praw podmiotowych – pojęcie. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego. Kolizja praw 

podmiotowych i zasady jej rozstrzygania (system preferencji i system redukcji). Wykonywanie prawa podmio-

towego (przejawy i sposoby). Nadużycie prawa podmiotowego (teoria zewnętrzna, teoria wewnętrzna, zasady 

stosowania przepisu art. 5 k.c.). 

4. Forma czynności prawnych – pojęcie, zasada swobody formy i wyjątki od niej, rodzaje form szczególnych z 

uwagi na postać (szatę zewnętrzną), rodzaje form szczególnych z uwagi na rygor, forma pierwotnych i następ-

czych czynności prawnych. Forma szczególna zastrzeżona przez ustawę i umowę. Pismo potwierdzające umo-

wę zawartą między przedsiębiorcami. 

5. Wady oświadczeń woli – pojęcie, katalog, przesłanki, skutki. Zniekształcenie oświadczenia woli przez posłań-

ca. 

6. Dawność – pojęcie.  

7. Przedawnienie – istota, prawa podmiotowe ulegające przedawnieniu, zarzut przedawnienia, zrzeczenie się za-

rzutu przedawnienia, początek biegu przedawnienia, terminy przedawnienia, zawieszenie i przerwa biegu prze-

dawnienia, skutki upływu terminu przedawnienia. Właściwe i niewłaściwe uznanie roszczenia. 

8. Prekluzja – pojęcie, przedmiot i skutki. 

 

Studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego w dniu, w którym odbywa się kolokwium za-

liczeniowe. 


