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Prawo/jednolite magisterskie/studia stacjonarne 
 
 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
 
Egzamin magisterski obejmuje trzy pytania: 1 z pracy, 2 pytania z części ogólnej, albo z prawa 
zobowiązań, bądź z prawa spadkowego.  
 
Pytania spoza pracy są związane z działami prawa cywilnego, których dotyczy tematyka prac 
(chyba, że student dokona innego wyboru przed egzaminem). 
 
Część ogólna prawa cywilnego 
 

1. Klauzule generalne w KC i projekcie Ks. I – pojęcie, przykłady, znaczenie dla systemu 
prawnego, 

2. Domniemanie dobrej wiary, pojęcie dobrej wiary i jej ochrona w Księdze I KC  
3. Wykonywanie i nadużycie wykonania prawa podmiotowego (art. 5 KC), 
4. Dobra osobiste i ich ochrona, 
5. Rzekomy organ – pojęcie i skutki dokonywanych przez niego czynności prawnych (art. 

39 a art. 103 KC), 
6. Pojęcie i ochrona firmy (zasady ‘prawa firmowego’) – temat wspólny dla osób prawnych 

i osób fizycznych, 
7. Pojęcie oświadczenia woli (teorie wyjaśniające istotę oświadczenia woli), wymogi 

istnienia oświadczenia woli, 
8. Wykładnia oświadczenia woli (regulacja z art. 65 KC, a projekt I Ks. KC z 2008 i 2015r.) 
9. Klasyfikacja czynności prawnych (czynności prawne: rozporządzające i zobowiązujące, 

zasada podwójnego skutku czynności zobowiązujących),  
10. Swoboda kształtowania treści czynności prawnej, 
11. Nieważność niektórych postanowień czynności prawnych (częściowa nieważność, art. 

58§3), a  klauzula salwatoryjna, 
12. Culpa in contrahendo (regulacje ogólne i szczegółowe; relacja art. 72§2 do art. 415KC), 

przesłanki i zakres naprawienia szkody, 
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13. Sankcje wadliwych czynności prawnych (wymień, scharakteryzuj, wskaż różnice między 
nimi), 

14. Warunek potestatywny – pojęcie, dopuszczalność de lege lata (propozycja regulacji w 
projekcie Księgi I KC z 2008r.), 

15. Przedstawicielstwo a instytucje pokrewne (zastępstwo pośrednie, posłaniec, pomocnik, 
pełnomocnik tajny), 

16. Pełnomocnictwo (udzielenie pełnomocnictwa, charakter prawny i przesłanki ważności 
udzielenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo a stosunek podstawowy), 

17. Pełnomocnictwo ogólne a prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa handlowego 
(podobieństwa i różnice) 

18. Falsus procurator (pojęcie, skutki jego działania), dopuszczalność stosowania art. 103 
KC per analogiam do innych instytucji prawnych (rzekomego organu), 

19. Przedmiot przedawnienia (jakie roszczenia ulegają przedawnieniu) i terminy 
przedawnienia (ogólne i szczególne terminy przedawnienia; jak przedawniają się 
roszczenia o odsetki), 

20. Podniesienia zarzutu przedawnienia (zarzut przedawnienia a nadużycie wykonywania 
prawa podmiotowego, art. 5 KC). 

 
 
Prawo zobowiązań (część ogólna i szczegółowa) 
 
1. Wyjaśnij pojęcia: zobowiązanie, dług (relacje między długiem a odpowiedzialnością), 

odpowiedzialność (z uwzględnieniem rodzajów odpowiedzialności), 
2. Zobowiązania naturalne (pojęcie, przykłady w KC) 
3. Pojęcie umowy; scharakteryzuj tzw. ogólne postacie umów, 
4. Zasada swobody umów (w ujęciu szerokim i wąskim); w jakim dziale prawa prywatnego 

jest realizowana najpełniej, 
5. Zasady posługiwania się wzorcami umownymi, 
6. Zasady wykonania zobowiązania (ogólne i szczegółowe), 
7. Umowy wzajemne (pojęcie, zasady wykonania i skutki niewykonania tych umów), 
8. Clausula rebus sic stantibus a niemożliwość świadczenia, 
9. Niemożliwość spełnienia świadczenia (pierwotna, następcza, gospodarcza), 
10. Reżimy odpowiedzialności, przesłanki i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 

(kontraktowej i deliktowej – wskaż różnice),  
11. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, 
12. Porównanie reżimu ex contractu i ex delicto,  
13. Wypowiedzenie a odstąpienie (scharakteryzuj instytucję, podaj przykłady, wskaż różnice) 
14. Bezpodstawne wzbogacenie (przesłanki i skutki, zakres obowiązku zwrotu), 
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15. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,  
16. Reżimy umowy sprzedaży (powszechna, konsumencka i o charakterze międzynarodowym), 
17. Umowy o pośrednictwo sensu largo (wymień, wskaż różnice), 
18. Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi (czy można rozszerzyć podmiotowo 

zakres instytucji ochronnej), 
19. Umowa zlecenia (pojęcie, pełnomocnictwo a stosunek podstawowy, charakter prawny, 

znaczenie dla oceny innych umów), 
20. Umowy nienazwane (pojęcie, przykłady, podział w ramach umów nienazwanych i skutki 

tego podziału, vide art. 750) 
 
Prawo spadkowe 
 

1. Pojęcie i skład spadku.  
2. Dziedziczenie. Zdolność do dziedziczenia.  
3. Niegodność dziedziczenia.  
4. Otwarcie i nabycie spadku. 
5. Krąg spadkobierców ustawowych i porządek dziedziczenia ustawowego.  
6. Dziedziczenie na podstawie testamentu.  
7. Sporządzenie i odwołanie testamentu.  
8. Wykładnia testamentu, a ogólne zasady wykładni 
9. Wymogi co do formy testamentu a jego ważność.  
10. Treść testamentu. Rozrządzenia testamentowe  
11. Instytucja przyrostu.  
12. Sytuacja prawna spadkobiercy.  
13. Przyjęcie lub odrzucenie spadku. Stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia 

dziedziczenia.  
14. Ochrona dziedziczenia.   
15. Odpowiedzialność za długi spadkowe.  
16. Sytuacja prawna zapisobiercy windykacyjnego.  
17. Zachowek.  
18. Dział spadku.  
19. Umowy dotyczące spadku (zakres swobody stron). Umowa o zrzeczenie się 

dziedziczenia. 
20. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane z 

sukcesją przedsiębiorstw 
 
 


