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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

IV LO PR - Prawo cywilne

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Działem kodeksowym prawa cywilnego nie jest

( ... / 1 p.)

2 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie są w prawie cywilnym gwarancją
A. ochrony interesów stron.
B. równorzędnej pozycji podmiotów.
C. autonomicznej pozycji podmiotów.
D. umownego charakteru relacji między stronami.

( ... / 1 p.)

3 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

4 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej działania podejmuje

( ... / 1 p.)

5 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Wykonywaniu w imieniu mocodawcy konkretnej czynności prawnej służy

( ... / 1 p.)

6 Wskaż te z przesłanek, które odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej.
A. Wystąpienie związku przyczynowego między zdarzeniem i szkodą.
B. Dowiedzenie winy.
C. Udowodnienie straty majątkowej.
D. Powstanie szkody.
E. Zajście zdarzenia.

( ... / 1 p.)

7 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

A. prawo rzeczowe. C. prawo spadkowe.
B. prawo zobowiązań. D. prawo rodzinne.

1.
Osoby fizyczne, w przeciwieństwie do osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych ze zdolnością prawną, zawsze posiadają zdolność
do czynności prawnych.

P F

2.

Zdolność do czynności prawnych nie może być ograniczona w
przypadku osoby prawnej, natomiast może być ograniczona w
przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych ze
zdolnością prawną.

P F

3.
Osoba fizyczna, podobnie jak osoba prawna lub jednostka
organizacyjna ze zdolnością prawną, może stać się przedmiotem
stosunku prawnego lub prawa podmiotowego.

P F

A. pełnomocnik. B. przedstawiciel ustawowy. C. kurator. D. prokurent.

A. pełnomocnictwo ogólne. C. pełnomocnictwo szczególne.
B. pełnomocnictwo rodzajowe. D. pełnomocnictwo prokurenta.

1.
W przypadku, gdy dłużnik odniósł szkodę z powodu niewykonania
lub nienależytej realizacji zobowiązania, wierzyciel ponosi
odpowiedzialność kontraktową.

P F

2. Za zawinione zachowanie powodujące szkodę majątkową lub
niemajątkową ponosimy odpowiedzialność deliktową.

P F

3.
W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jesteśmy
zobowiązani do naprawienia zarówno szkód majątkowych, jak i
wyrównania krzywd.

P F
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8 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Umowa cywilnoprawna, w której jedna ze stron występuje jako dłużnik, a druga – jako wierzyciel, to umowa

( ... / 1 p.)

9 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Cechą związku małżeńskiego, z której wynika wyłączne prawo sądu do unieważnienia małżeństwa lub
orzeczenia rozwodu, jest

( ... / 1 p.)

10 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
O ważności ślubu wyznaniowego w świetle polskiego prawa decyduje

( ... / 1 p.)

11 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

12 Wskaż błędne dokończenie zdania.
Obowiązek alimentacyjny między rodzicem a dzieckiem

( ... / 1 p.)

13 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

14 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Nabycie nieruchomości porzuconej przez właściciela to

( ... / 1 p.)

A. adhezyjna. C. jednostronnie zobowiązująca.
B. nienazwana. D. dwustronnie obowiązująca.

A. monogamiczność związku małżeńskiego. C. równouprawnienie współmałżonków.
B. trwałość związku małżeńskiego. D. wyłączność relacji małżeńskich.

A. złożenie przysięgi małżeńskiej przez oboje
nupturientów przed duchownym w obecności dwóch
pełnoletnich świadków.

C. podpisanie przez małżonków i dwóch pełnoletnich
świadków zaświadczenia sporządzonego przez
duchownego.

B. wydanie przez duchownego zaświadczenia o
wstąpieniu nupturientów w związek małżeński.

D. sporządzenie i podpisanie przez kierownika USC
aktu małżeństwa na podstawie dokumentów
otrzymanych od duchownego.

1.
Małżeństwo ustaje w wyniku rozwodu, po śmierci jednego ze
współmałżonków lub na skutek sądowego unieważnienia związku
małżeńskiego.

P F

2.
W przypadku rozwodu sąd nie orzeka o winie współmałżonków
wtedy, gdy każdy z nich złoży wniosek o przeprowadzenie podziału
majątku wspólnego.

P F

3.
Sąd, w przypadku gdy zachodzą przesłanki uratowania związku
małżeńskiego, może orzec o separacji, czyli uchyleniu wspólnoty
małżeńskiej przy zachowaniu obowiązku wzajemnej pomocy.

P F

A. utrzymuje się do ukończenia przez dziecko 18
roku życia i uzyskania pełnej zdolności do czynności
prawnych.

C. pozostaje do momentu, gdy dziecko jest w stanie
samodzielnie się utrzymać.

B. jest dożywotni w przypadku dziecka
niepełnosprawnego.

D. trwa do zakończenia przez dziecko nauki w szkole
publicznej w systemie dziennym, ale nie dłużej niż do
25 roku życia.

1.
Jeśli wierzytelność jest zabezpieczona zastawem, to znaczy, że w
przypadku nieuregulowania zobowiązań wierzyciel może odebrać
dług, zbywając nieruchomość, na którą nałożono zastaw.

P F

2.
W przypadku zbycia nieruchomości, na której ustanowiono
hipotekę, wierzytelność pieniężna nie wygasa i przechodzi na
nowego właściciela tej nieruchomości.

P F

3. Wierzyciel posiadający nieruchomość, na którą nałożono zastaw,
staje się posiadaczem zależnym.

P F

A. przeniesienie. B. zasiedzenie. C. przemilczenie. D. zawłaszczenie.
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15 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Do uprawnień właścicielskich nie należy

( ... / 1 p.)

16 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Spadkobierca nie może odziedziczyć

( ... / 1 p.)

17 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Spadkodawcą może być

( ... / 1 p.)

18 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W dziedziczeniu ustawowym pierwszeństwo przysługuje

( ... / 1 p.)

19 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

20 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Prowadzone przez Sąd Najwyższy postępowanie o charakterze pozainstancyjnym to

( ... / 1 p.)

21 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Osobę, która nie posiada pełnej zdolności procesowej, w postępowaniu cywilnym reprezentuje

( ... / 1 p.)

22 Wskaż obowiązkowe elementy pozwu cywilnego.
A. Wskazanie wartości przedmiotu sporu.
B. Przyznanie pełnomocnika z urzędu.
C. Oznaczenie sądu i stron procesowych wraz z adresami.
D. Podpis powoda lub pełnomocnika.
E. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
F. Dokładne określenie żądania.
G. Wezwanie na rozprawę świadków i biegłych wskazanych przez powoda.

( ... / 1 p.)

A. posiadanie rzeczy. B. zawłaszczenie rzeczy. C. korzystanie z rzeczy. D. rozporządzanie rzeczą.

A. nieruchomości. C. długów spadkodawcy.
B. autorskich praw majątkowych. D. obowiązków alimentacyjnych.

A. osoba prawna. B. osoba fizyczna. C. fundacja. D. sukcesor.

A. pasierbom spadkodawcy. C. zstępnym spadkodawcy.
B. wstępnym spadkodawcy. D. zstępnym rodziców spadkodawcy.

1.
Małżonek lub małżonka spadkodawcy dziedziczą ustawowo co
najmniej połowę spadku, a dzieci spadkodawcy dzielą się
pozostałym majątkiem po równo.

P F

2.
W przypadku gdy oboje rodzice zmarli przed otwarciem spadku,
dzieci wspólne oraz dzieci jednego ze współmałżonków dziedziczą
ustawowo w różnych częściach.

P F

3.
W przypadku niemożności ustalenia spadkobierców ustawowych
spadek przypada gminie, jeśli można ustalić ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy.

P F

A. postępowanie rozpoznawcze. C. postępowanie kasacyjne.
B. postępowanie apelacyjne. D. postępowanie egzekucyjne.

A. przedstawiciel ustawowy. C. rzecznik interesu społecznego.
B. biegły sądowy. D. pomocnik procesowy.
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23 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

1.
Apelację można złożyć do właściwego sądu II instancji, jeśli strona
procesu cywilnego jest niezadowolona z nieprawomocnego wyroku
sądu I instancji.

P F

2.
Pismo z apelacją należy złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia
prawomocnego orzeczenia sądu, wydanego wraz z uzasadnieniem
na wniosek powoda.

P F

3.
Skutkiem postępowania apelacyjnego może być uchylenie
zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia sądowi II instancji.

P F


