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50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych  
obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Prawo 

1. Znamiona czynu zabronionego. 

2. Zbieg przepisów ustawy karnej. 

3. Obrona konieczna w kodeksie karnym z 1997 r. 

4. Rodzaje kar w kodeksie karnym z 1997 r. 

5. Przestępstwa zabójstwa człowieka w kodeksie karnym z 1997 r. 

6. Sylogistyczny model stosowania prawa. 

7. Pojęcie zwolnienia grupowego i procedura jego przeprowadzenia.    

8. Ochrona własności i posiadania w prawie rzymskim a w prawie polskim. 

9. Recepcja instytucji rzymskiego prawa spadkowego we współczesnym prawie polskim. 

10. Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym. 

11. Czynny żal w prawie karnym skarbowym. 

12. Rodzaje obrony w postępowaniu karnym. 

13. Dewolutywność i suspensywność jako cechy środka odwoławczego w  postępowaniu 
karnym. 

14. Prawo a inne normy społeczne (moralne, zwyczajowe, religijne, organizacji społecznych). 

15. System prawny i porządek prawny. 

16. Zasady redagowania tekstów prawnych. 

17. Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego w  Polsce. 

18. Wolność gospodarcza i jej prawne ograniczenia. 

19. System prawnej ochrony konkurencji w Polsce. 

20. Ustawa o finansach publicznych, ustawa budżetowa oraz budżet państwa - sposób 
rozumienia pojęć. 

21. Deficyt budżetowy i państwowy dług publiczny. 

22. Pojęcie zaległości podatkowej oraz odsetki od zaległości podatkowej (zróżnicowanie 
stopy odsetek za zwłokę). 

23. Nadpłata podatkowa (sposób powstania, postępowanie z nadpłatą, oprocentowanie 
nadpłaty). 

24. Podatki obciążające posiadanie nieruchomości – ogólna charakterystyka. 

25. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

26. Zarząd komisaryczny w jednostce samorządu terytorialnego. 
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27. Zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna w sprawach cywilnych. 

28. 28.Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych. 

29. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. 

30. Egzekucja sądowa z rachunku bankowego. 

31. Postępowanie nakazowe w sprawach cywilnych.  

32. Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu. 

33. Powszechna ochrona pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy. 

34. Zasada uprzywilejowania pracownika. 

35. Przedstawicielstwo. 

36. Odpowiedzialność deliktowa. 

37. Małżeńskie ustroje majątkowe. 

38. Umowa spółki handlowej. 

39. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych. 

40. Zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku.  

41. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. 

42. Charakter prawny Unii Europejskiej. 

43. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa. 

44. Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa. 

45. Luka aksjologiczna (system prawa). 

46. Stosunek administracyjnoprawny – pojęcie i rodzaje. 

47. Uznanie administracyjne. 

48. Istota i zasady ogólne postępowania administracyjnego. 

49. Pojęcie i elementy formalne decyzji administracyjnej. 

50. Postępowanie sądowoadministracyjne. Istota postępowania, właściwość  sądów oraz 
zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego. 


