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50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

obowiązujących na egzaminach dyplomowych  

 

KIERUNEK: PRAWO 

1. Wskaż czym różni się sprostowanie błędu od nowelizacji. 

2. Wykaż, jaka jest różnica między występującymi w tekście aktu prawnego skrótami a definicjami 

legalnymi. 

3. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. jako fundament nowoczesnego państwa 

konstytucyjnego. 

4. Czynności abstrakcyjne w prawie rzymskim – na wybranych przykładach. 

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

6. Deficyt budżetowy i państwowy dług publiczny. 

7. Decyzja administracyjna.  

8. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym. 

9. Pojęcie zaległości podatkowej oraz odsetki od zaległości podatkowej (zróżnicowanie stopy odsetek 

za zwłokę). 

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

11. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

12. Prawne formy nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego. 

13. Struktura przestępstwa. 

14. Okoliczności wyłączające bezprawność i winę w prawie karnym. 

15. Zbieg przepisów ustawy karnej. 

16. Cywilnoprawna ochrona własności. 

17. Prawa zastawnicze: istota, rodzaje, sposoby ustanawiania, tryby zaspokojenia wierzyciela. 

18. Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym. 

19. Pojęcie i budowa normy kolizyjnej w prawie prywatnym międzynarodowym. 

20. Zasada legalizmu w prawie karnym procesowym. 

21. Zażalenie w procesie karnym. 

22. Rodzaje obrony w postępowaniu karnym. 

23. Różnice pomiędzy spółką cywilną a handlowymi spółkami osobowymi.  

24. Istotne cechy spółki kapitałowej. 

25. Współuczestnictwo w sporze w postępowaniu cywilnym.  
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26. Zapis na sąd polubowny.  

27. Zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna w sprawach cywilnych. 

28. Krajowe źródła prawa administracyjnego. 

29. Centralizacja i decentralizacja administracji. 

30. Zasada wolności działalności gospodarczej. 

31. Zakazy praktyk ograniczających konkurencję. 

32. Charakter prawny Unii Europejskiej. 

33. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego. 

34. Zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku. 

35. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. 

36. Zasada uprzywilejowania pracownika. 

37. Pojęcie zwolnienia grupowego i procedura jego przeprowadzenia. 

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

39. Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa.  

40. Przedstawicielstwo. 

41. Dopuszczalna treść czynności prawnej. 

42. Przedawnienie i terminy zawite w prawie cywilnym. 

43. Cywilnoprawne zasady odpowiedzialności za szkodę. 

44. Małżeńskie ustroje majątkowe. 

45. Zapis windykacyjny. 

46. Zasada legalizmu w zawodach prawniczych.  

47. Hipoteka morska.  

48. Wnioskowania prawnicze.  

49. Zasada podziału i równoważenia się władz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 roku. 

50. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 
 

 


