
	

 

KLASA II LO PO SP                    STYCZEŃ 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Prawo cywilne  

- cechy charakterystyczne prawa cywilnego 
- prawa majątkowe i osobiste 
- podział prawa cywilnego w Polsce 
- pojęcia z zakresu prawa cywilnego: „osoba fizyczna”, „zdolność prawna”, „zdolność  

do czynności prawnych”, „przedstawicielstwo”, „pełnomocnictwo” 
- prawo zobowiązaniowe 
- prawo rzeczowe  
- prawo spadkowe  
- postępowanie cywilne 

 
Prawo rodzinne 

- małżeństwo 
- zasady zawierania związku małżeńskiego 
- prawne przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa 
- skutki zawarcia małżeństwa 
- wspólność majątkowa 
- prawa rodziców i dzieci 
- władza rodzicielska 
- obowiązek alimentacyjny 

 

1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem  
lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia—jest odpowiedzialny: 
 
a. ten, kto pomieszczenie zajmuje   
b. wyłącznie właściciel pomieszczenia  
c. solidarnie właściciel pomieszczenia i ten, komu przysługuje inny tytuł prawny  

do pomieszczenia  

 

2. Wyjaśnij, jakie następstwa ma wspólność majątkowa w małżeństwie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w razie ogłoszenia upadłości jednego  
z małżonków rozdzielność majątkowa: 

a. powstaje z mocy prawa   
b. powstaje wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, po przedłożeniu 

orzeczenia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków  
c. nie powstaje, gdyż ogłoszenie upadłości małżonka nie ma wpływu na ustrój 

majątkowy małżonków  
 

4. Wśród umieszczonych poniżej pojęć podkreśl to, które nie odnosi się do postępowania 
cywilnego. 

Powód, pozwany, powództwo, oskarżony, przyjęcie pozwu, oddalenie pozwu, postępowanie 
nieprocesowe, pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego. 
 

5. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.  

O uprawnieniach spadkodawcy 
Art. 949.§ 1. Spadkodawca może sporządzić […] w ten sposób, że napisze go w całości 
pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 
 
Art. 951.§ 1. Spadkodawca może sporządzić […] także w ten sposób, że w obecności dwóch 
świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika 
urzędu stanu cywilnego. 
 
Ustawa […], Dz.U. […], nr 16, poz. 93, z późn. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.). 
          

5.1. Zaznacz nazwę aktu prawnego, w którym zamieszczono podane przepisy prawne. 

a. Kodeks postępowania administracyjnego 
b. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
c. Kodeks spółek handlowych 
d. Kodeks cywilny 

 

5.2. Podaj nazwę typu dokumentu sporządzanego na podstawie podanych przepisów 
prawnych. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Pseudonim, wizerunek. twórczość naukowa to: 

a. przynależności 
b. dobra legalne 
c. dobra osobiste 
d. konsumenta 

 

7. Darowizna jest 

a. umowa jednostronnie obowiązująca 
b. czynnością prawna realną 
c. jednostronna czynnością prawna 
d. nie jest czynnością prawną 
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