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50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

obowiązujących na egzaminach dyplomowych na kierunku prawo 

1. Przesłanki wniesienia kasacji w postępowaniu karnym.  

2. Organizacja międzynarodowa jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego. 

3. Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym. 

4. Błąd w prawie karnym. 

5. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego. 

6. Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów. 

7. Pojęcie zwolnienia grupowego i procedura jego przeprowadzenia. 

8. Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności (pojęcie, rodzaje, cechy, funkcje, sposoby 

ustanowienia). 

9. Pojęcie dóbr osobistych. 

10. Wady oświadczeń woli. 

11. Skarga pauliańska (art. 525 k.c.). 

12. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem interesu wierzyciela. 

13. Pojęcie organu administracji publicznej.  

14. Pojęcie decyzji administracyjnej.  

15. Pozwolenie na budowę. 

16. Sprzeciw jako środek zaskarżenia decyzji administracyjnej. 

17. Terminy i doręczenia w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym. 

18. Odpowiedzialność małżonków za długi na podstawie k.r.o.  

19. Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia. 

20. Zasada domniemania niewinności w k.p.k. 

21. Negatywne przesłanki prowadzenia procesu karnego. 

22. Publicznoprawna ochrona konkurencji. 

23. Decyzje administracyjne dotyczące gospodarowania odpadami. 

24. Ochrona autorskich praw majątkowych.  

25. Sposoby pojmowania praworządności. 

26. Europejski system ochrony praw człowieka.  

27. Zasada wolności działalności gospodarczej. 

28. Wnioskowania niezawodne i zawodne oraz ich odmiany. 

29. Państwowe organy administracji podatkowej i skarbowej w Polsce. 

30. Rozprawa podatkowa – cel, zasady przeprowadzania.  

31. Status prawny marszałka województwa. 

32. Konstrukcja prawna osobowej spółki handlowej. 

33. Tytuły uczestnictwa w spółce kapitałowej. 

34. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. 

35. Techniki kodowania norm w przepisach prawnych. 

36. Rodzaje umów przewozu ładunku drogą morską. 

37. Zdolność sądowa, zdolność procesowa i zdolność postulacyjna.  

38. Cechy charakterystyczne ustroju feudalnego w Europie. 

39. Budżet państwa – pojęcie, procedura uchwalania. 

40. Wieloletni plan finansowy państwa.  

41. Zapis na sąd polubowny.  

42. Koncepcje państwa w poglądach Platona i Arystotelesa. 

43. Cechy formalne systemu prawa. 
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44. Status kodeksów etyki zawodów prawniczych. 

45. Pojęcie, rola i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. 

46. Łącznik wyboru prawa – pojęcie, znaczenie, zakres zastosowania w prawie prywatnym 

międzynarodowym. 

47. Przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

48. Zasada podziału władz w Polsce. 

49. Pytanie prejudycjalne do TSUE. 

50. Zasada uprzywilejowania pracownika. 

 


