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ZESTAWY PYTAŃ PROBLEMOWYCH 

Zestaw 1 

1. Pojęcie czasu pracy i jego elementy składowe - omów. 

2. Wymień i omów podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i Senatu RP. 

3. Wymień ograniczone prawa rzeczowe i omów jedno wybrane. 

 

Zestaw 2 

1. Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy - omów. 

2. Wymień i krótko scharakteryzuj konstytucyjne obowiązki jednostki. 

3. Omów zasadę swobody umów. 

 

Zestaw 3 

1. System podstawowego czasu pracy - omów. 

2. Wymień konstytucyjne środki ochrony wolności i praw jednostki oraz omów 

wybrany. 

3. Wyjaśnij czym jest firma w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

 

Zestaw 4 

1. Omów warunki nabycia prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego. 

2. Omów zasadę suwerenności narodu. 

3. Wyjaśnij pojęcia: zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 

 

Zestaw 5 

1. Omów zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany pracodawcy. 

2. Omów charakter prawny mandatu przedstawicielskiego. 

3. Wymień zasady ogólne postępowania administracyjnego. 

 

Zestaw 6 

1. Omów podstawowe zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. 

2. Nietykalność osobista posła - omów. 

3. Omów instytucje przywrócenia terminu na gruncie kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

Zestaw 7 

1. Wymień elementy skargi do ETPC. 

2. Immunitety parlamentarne: omów immunitet materialny. 

3. Omów definicję przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa. 

 



Zestaw 8 

1. Wskaż okoliczności powodujące niedopuszczalność skargi do ETPC. 

2. Immunitety parlamentarne: omów immunitet formalny. 

3. Wyjaśnij czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i 

jakie są jej zadania. 

 

Zestaw 9 

1. Omów nabycie obywatelstwa z mocy prawa w świetle ustawy o obywatelstwie 

polskim. 

2. Wymień elementy decyzji administracyjnej 

3. Wskaż wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 

 

Zestaw 11 

1. Wymień kompetencje Prezydenta RP związane z funkcjonowaniem władzy 

wykonawczej. 

2. Wyjaśnij pojęcie: norma prawna. 

3. Wyjaśnij istotę solidarności dłużników 

 

Zestaw 12 

1. Wymień kompetencje Prezydenta RP związane z funkcjonowaniem władzy 

sądowniczej. 

2. Wyjaśnij na czym polega rola Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w 

czasie konfliktów zbrojnych 

3. Omów cechy stosunków cywilnoprawnych 


