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Przykładowy egzamin pisemny z przedmiotu: 

Prawo cywilne: zobowiązania 

 

IMIĘ: ______________________________ 

NAZWISKO: _________________________ 

NUMER ALBUMU: ____________________ 

 

Zasady egzaminu: 

Najpierw test jednokrotnego wyboru - 60 pytań (cztery potencjalne odpowiedzi na każde z 

pytań). Odpowiedzi na pytania testowe należy udzielać przez zakreślenie kołem litery z 

nawiasem na początku poprawnej odpowiedzi. Zmiana odpowiedzi jest niedopuszczalna i 

skutkowała będzie przyznaniem 0 punktów. 

Następnie 3 kazusy z odpowiedzią opisową. Odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 6 

zdań. Ważne: w odpowiedziach na kazusy należy pisać wyraźnie - w sposób umożliwiający 

egzaminatorowi jednoznaczne odczytanie odpowiedzi.   

 

Łączny czas egzaminu - 78 minut.  

Punktacja: 

Każda poprawna odpowiedź na pytanie testowe daje 1 punkt.  

W przypadku każdego kazusu można otrzymać od 0 do 6 punktów.  

Maksymalnie można uzyskać 78 punktów.  

 

Ocenianie: 

78-77 pkt - 5! 

76-71 pkt - 5 

70-64 pkt - 4,5 

63-57 pkt - 4 

56-50 pkt - 3,5 

49-43 pkt - 3 

42-0 pkt - 2  
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TEST 

1. Zobowiązanie realne to zobowiązanie: 

a) do wydania rzeczy; 

b) do którego powstania konieczne jest wydanie rzeczy; 

c) w którym przynajmniej jedna ze stron jest wyznaczana przez stosunek prawa rzeczowego (sytuację 

prawnorzeczową); 

d) którego wykonania można żądać na drodze przymusu państwowego. 

 

2. Właściciel nieruchomości, który ustanowił na niej hipotekę dla zabezpieczenia cudzego długu, 

ponosi za ten dług: 

a) odpowiedzialność osobistą; 

b) odpowiedzialność ograniczoną pro viribus patrimonii; 

c) odpowiedzialność rzeczową; 

d) odpowiedzialność ograniczoną cum viribus patrimonii. 

 

3. W braku odrębnych ustaleń lub unormowań co do poziomu staranności dłużnika: 

a) dłużnik jest obowiązany do zachowania najwyższej możliwej staranności; 

b) dłużnik jest obowiązany do zachowania staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego 

rodzaju; 

c) dłużnik jest obowiązany do zachowania staranności, która może być wymagana od niego stosownie 

do jego indywidualnych cech i kwalifikacji; 

d) poziom staranności dłużnika w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie jest 

uzależniony od zawodowego charakteru tej działalności. 

 

4. Zawierając umowę pożyczki strony nie postanowiły niczego w przedmiocie odsetek. W tej sytuacji 

pożyczkodawca: 

a) nie może żądać odsetek; 

b) może żądać odsetek ustawowych; 

c) może żądać odsetek maksymalnych; 

d) może żądać odsetek w wysokości równej stopie kredytu lombardowego. 

 

5. Łańcuch (ciąg) umów to umowy:  

a) służące osiągnięciu wspólnego celu gospodarczego; 

b) zawierane sukcesywnie (w czasie), łączące te same podmioty; 

c)  zawierane zawsze w imieniu własnym i w imieniu dającego zlecenie; 

d) zawierane sukcesywnie, mające wspólny przedmiot świadczenia albo cel, niekoniecznie łączące 

te same podmioty (np. umowa najmu i podnajmu, umowa o roboty budowlane i o podwykonawstwo). 

 

6. Które z poniższych stwierdzeń na temat umowy sprzedaży jest prawidłowe: 

a) źródła ustawowe modyfikujące lub uzupełniające uregulowania Kodeksu cywilnego nie mają 

wpływu na treść stosunku prawnego sprzedaży; 

b) wszystkie przepisy regulujące umowę sprzedaży mają charakter dyspozytywny; 

c) w odniesieniu do swobody kształtowania treści umowy sprzedaży nie mają zastosowania granice 

określone w art. 3531 k.c.; 
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d) większość przepisów regulujących umowę sprzedaży ma charakter dyspozytywny. 

7. Zobowiązania pieniężne na terytorium RP mogą być wyrażone: 

a) tylko w walucie polskiej; 

b) w walucie polskiej lub w Euro; 

c) w dowolnej walucie; 

d) w walucie polskiej, a w walucie obcej po uzyskaniu zezwolenia dewizowego. 

 

8. Świadczenie polegające na zapłacie ceny sprzedaży rozłożonej na 12 rat jest świadczeniem: 

a) jednorazowym; 

b) ciągłym; 

c) okresowym; 

d) sukcesywnym. 

 

9. Zastrzeżenie prawa własności rzeczy przez sprzedawcę aż do momentu całkowitego uiszczenia 

ceny powoduje, że w razie wątpliwości przeniesienie własności rzeczy poczytuje się jako dokonane: 

a) pod warunkiem zawieszającym; 

b) pod warunkiem rozwiązującym; 

c) z zakazem zbycia rzeczy sprzedanej osobie trzeciej; 

d) pod warunkiem potestatywnym zastrzeżonym na rzecz sprzedawcy. 

 

10. W ramach umowy o dzieło wynagrodzenie może być ustalone: 

a) tylko jako wynagrodzenie ryczałtowe; 

b) tylko jako wynagrodzenie kosztorysowe; 

c) jako wynagrodzenie ryczałtowe albo jako wynagrodzenie kosztorysowe;  

d) tylko jako wynagrodzenie kosztorysowe, jeżeli zażąda tego dający zlecenie. 

 

11. W ramach umowy o roboty budowlane wykonawca robót:  

a) może wykonać je zawsze tylko osobiście; 

b) może wykonać je tylko przy pomocy innych podmiotów; 

c) może wykonać je osobiście albo przy pomocy innych podmiotów; 

d) może wykonać je przy pomocy innych podmiotów tylko wówczas, gdy inwestor  i wykonawca 

określili w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy przedmiot robót budowlanych 

wykonywanych przy pomocy oznaczonego podwykonawcy. 

 

12. Zgodnie z zasadą in dubio contra proferentem: 

a) niejednoznaczne postanowienia wzorca umowy należy interpretować na korzyść konsumenta; 

b) w razie wątpliwości uważa się, że osoba fizyczna jest konsumentem; 

c) wzorzec umowy należy interpretować na niekorzyść przedsiębiorcy; 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

13. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy: 

a) strony są związane wzorcem; 

b) strony są związane umową; 

c) umowa objęta jest sankcją nieważności względnej; 

d) każda ze stron może wypowiedzieć umowę. 
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14. Umowa sprzedaży nieruchomości to: 

a) umowa rozporządzająca; 

b) umowa zobowiązująco-rozporządzająca, jeśli strony tak postanowiły; 

c) umowa zobowiązująco-rozporządzająca, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo strony 

inaczej postanowiły; 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

15. Wzorzec umowy wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym: 

a) wiąże drugą stronę; 

b) wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym 

terminie wypowiedzenia; 

c) wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony, a następnie strony porozumiały się co do zmiany 

umowy; 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

16. Wykonanie zobowiązania: 

a) zawsze wymaga działania z zamiarem wykonania zobowiązania i doprowadzenia do jego 

wygaśnięcia; 

b) jest niezależne od zamiaru dłużnika w przypadku świadczenia polegającego na zaniechaniu; 

c) jest niezależne od zamiaru i woli dłużnika w przypadku świadczenia polegającego na dokonaniu 

czynności prawnej; 

d) może polegać tylko na działaniu. 

 

17. Przelew wierzytelności jest niedopuszczalny: 

a) wyłącznie, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; 

b) jeżeli strony tak postanowiły, lecz postanowienie takie jest bezskuteczne między przedsiębiorcami; 

c) chyba że strony uznają go za dopuszczalny; 

d) jeżeli wynika to z właściwości zobowiązania. 

 

18. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości 

zobowiązania: 

a) dług pieniężny jest długiem oddawczym, co oznacza, że świadczenie pieniężne powinno być 

spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; 

b) dług niepieniężny jest długiem oddawczym, co oznacza, że świadczenie niepieniężne powinno być 

spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; 

c) dług pieniężny jest długiem oddawczym, co oznacza, że świadczenie pieniężne powinno być 

spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika w chwili spełnienia świadczenia; 

d) dług pieniężny jest długiem oddawczym, co oznacza, że świadczenie pieniężne powinno być 

spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili powstania zobowiązania. 

 

19. Zasada swobody kształtowania treści stosunku prawnego dotyczy: 

a) umów zobowiązujących i jednostronnych czynności prawnych; 

b) wszystkich czynności prawnych; 

c) umów zobowiązujących; 

d) wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe. 
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20. Jeżeli dłużnik ma względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju: 

a) może wskazać, który dług chce zaspokoić; 

b) jedynie wierzyciel może decydować, który z długów jest zaspokajany; 

c) wierzyciel może decydować, który z długów jest zaspokajany, nawet wtedy gdy dłużnik wskazuje 

zaspokajany dług przy spełnianiu świadczenia; 

d) wierzyciel musi zaliczać spełniane świadczenia na poczet świadczenia głównego. 

 

21. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika: 

a) wierzyciel może dochodzić jedynie roszczenia o naprawienie szkody i nie może domagać się 

spełnienia świadczenia w naturze; 

b) wierzyciel może dochodzić jedynie roszczenia o spełnienie świadczenia w naturze; 

c) wierzyciel nie traci automatycznie prawa do domagania się spełnienia świadczenia w naturze; 

d) wierzyciel zawsze traci automatycznie prawo do domagania się spełnienia świadczenia w naturze. 

 

22. Podczas zawierania z bankiem umowy kredytu konsument skutecznie wynegocjował obniżenie 

marży. W tej sytuacji zawarte w regulaminie bankowym postanowienie umowy kredytu dotyczące 

dnia płatności poszczególnych rat jest: 

a) co do zasady uzgodnione indywidualnie; 

b) nieuzgodnione indywidualnie; 

c) sprzeczne z dobrymi obyczajami; 

d) niedozwolonym postanowieniem umownym. 

 

23. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, to 

umowa: 

a) realna; 

b) o świadczenie na rzecz osoby trzeciej; 

c) obligacyjna; 

d) wzajemna. 

 

24. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że znany malarz namaluje portret drugiej strony, za szkodę 

związaną z niewykonaniem zobowiązania odpowiada: 

a) ten, kto zastrzegł spełnienie świadczenia przez osobę trzecią, chyba że sam spełni to świadczenie; 

b) osoba trzecia; 

c) wierzyciel; 

d) dłużnik, który nie może zwolnić się ze zobowiązania przez samodzielne spełnienie świadczenia. 

 

25. Zenon dokonał przelewu wymagalnej wierzytelności o zapłatę kwoty 10.000 zł, przysługującej 

mu przeciwko Apolonii. Następnego dnia zgodził się rozłożyć powyższą kwotę na raty. Dłużniczka 

dowiedziała się o przelewie od Zenona tydzień później. Nabywca wierzytelności: 

a) może żądać od dłużniczki całej kwoty jednocześnie; 

b) może żądać od dłużniczki powyższej kwoty w ratach określonych przez Zenona i Apolonię; 

c) może żądać od dłużniczki całej kwoty, jednak Apolonia może domagać się od nabywcy złożenia 

oświadczenia o rozłożeniu tej kwoty na raty; 

d) nie może domagać się od dłużniczki powyższej kwoty. 
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26. Podczas zawierania umowy zlecenia dający zlecenie wręczył przyjmującemu zlecenie zadatek. 

Termin do wykonania zlecenia upłynął bezskutecznie 10 kwietnia 2022 r. Wobec powyższego: 

a) dający zlecenie jest zwolniony z obowiązku zapłaty reszty wynagrodzenia i może żądać 

dwukrotności zadatku; 

b) dający zlecenie może żądać dwukrotności zadatku, jeśli odstąpi od umowy; 

c) dający zlecenie musi wyznaczyć przyjmującemu zlecenie dodatkowy termin do wykonania 

zlecenia i dopiero wówczas może odstąpić od umowy i żądać dwukrotności zadatku; 

d) dający zlecenie jest zwolniony z zapłaty reszty wynagrodzenia i może żądać od przyjmującego 

zlecenie zwrotu zadatku. 

 

27. Zubożony może żądać zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego, jeżeli: 

a) zapłacił cenę sprzedaży nieruchomości, chociaż umowa sprzedaży nie została zawarta w formie 

aktu notarialnego; 

b) spełnił świadczenie przedawnione; 

c) zapłacił w dniu 10 kwietnia 2022 r. wierzytelność wymagalną na dzień 14 kwietnia 2022 r.; 

d) dał napiwek kelnerowi/kelnerce.  

 

28. Umowa o przejęcie długu: 

a) powinna być stwierdzona na piśmie; 

b) wymaga dla swej ważności zachowania formy przewidzianej dla czynności, z której wynika 

przejmowany dług; 

c) powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności; 

d) wymaga formy pisemnej dla skuteczności zmiany dłużnika wobec osób trzecich. 

 

29. Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba 

trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie: 

a) domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 

wierzycieli; 

b) wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i 

nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze 

świadomością pokrzywdzenia wierzycieli; 

c) domniemywa się, że wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny; 

d) domniemywa się, że dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia także przyszłych wierzycieli. 

 

30. Powództwo o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 

wierzycieli należy wytoczyć przeciwko: 

a) osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową; 

b) dłużnikowi; 

c) dłużnikowi i osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową; 

d) dłużnikowi lub osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. 

 

31. Pojęcie szkody na osobie obejmuje swoim zakresem:  

a) jedynie szkody majątkowe; 

b) jedynie szkody niemajątkowe; 

c) szkody majątkowe i niemajątkowe; 

d) naruszenie dóbr osobistych. 
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32. Z tytułu ubezpieczenia OC bezpośredni sprawca szkody i ubezpieczyciel ponoszą względem 

poszkodowanego odpowiedzialność:  

a) solidarną bierną; 

b) solidarną nieprawidłową; 

c) solidarną czynną; 

d) więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

 

33. Niepoczytalność sprawcy szkody wyłącza jego: 

a) odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i winy; 

b) odpowiedzialność na zasadzie słuszności i winy; 

c) odpowiedzialność na zasadzie winy; 

d) odpowiedzialność na zasadzie słuszności. 

  

34. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przyznanie odszkodowania zamiast renty, bądź jej 

części (kapitalizacja), jest możliwe:  

a) z ważnych powodów na wniosek poszkodowanego; 

b) ze względów słuszności na wniosek poszkodowanego lub dłużnika; 

c) ze względu na zasady współżycia społecznego na wniosek poszkodowanego, za zgodą dłużnika; 

d) tylko na wniosek dłużnika. 

 

35. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę pełni w prawie polskim: 

a) przede wszystkim funkcję kompensacyjną; 

b) w równym stopniu funkcję kompensacyjną oraz represyjną, natomiast funkcja wychowawcza 

odgrywa jedynie subsydiarną rolę; 

c) przede wszystkim funkcję prewencyjną; 

d) głównie funkcję wychowawczą.  

 

36. Które twierdzenie na temat zasady ryzyka nie jest prawidłowe? 

a) Jej cechą jest możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku 

wystąpienia określonych, enumeratywnie wymienionych w ustawie okoliczności ekskulpacyjnych; 

b) Zdarzenia szkodzące wiążą się w jej przypadku zawsze ze stwarzaniem sytuacji rodzącej 

zwiększone niebezpieczeństwo dla otoczenia; 

c) Przykładami odpowiedzialności odszkodowawczej ukształtowanej na tej zasadzie są m.in. 

odpowiedzialność za effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) oraz odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.); 

d) Zasada ta nie wymaga, aby zachowanie szkodzące było bezprawne. 

 

37. Regulacja dożywocia w Kodeksie cywilnym: 

a) przewiduje, że prawo dożywocia jest prawem zbywalnym, ale niedziedzicznym;  

b) kształtuje zakres świadczeń na rzecz dożywotnika jako obejmujący przyjęcie zbywcy 

nieruchomości jako domownika, dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, 

zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienie na własny koszt 

pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym, przy czym zakresu tych świadczeń strony nie 

mogą umownie modyfikować; 

c) przewiduje, że prawo dożywocia jest niezbywalne; 

d) nie zawiera szczególnego rodzaju klauzuli rebus sic stantibus. 
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38. Cechą charakterystyczną tego reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej jest każdorazowe 

oparcie odpowiedzialności na przepisie szczególnym stanowiącym wyjątek od zasady qui iure suo 

utitur, neminem laedit i niepodlegającym wykładni rozszerzającej. Mowa o odpowiedzialności: 

a) z tytułu czynu niedozwolonego; 

b) z tytułu wykonywania praw podmiotowych; 

c) z tytułu poniesienia szkody we wspólnym bądź cudzym interesie; 

d) gwarancyjnej. 

 

39. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu: 

a) jest niedopuszczalne niezależnie od celu ugody; 

b) może nastąpić na zasadach ogólnych dotyczących błędu, określonych w art. 84-86 k.c.; 

c) może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie 

strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili 

zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy; 

d) może nastąpić w każdym przypadku odnalezienia dowodów co do roszczeń, których dotyczy 

ugoda. 

 

40. Istotnymi cechami solidarności biernej jest: 

a) zobowiązanie każdego dłużnika do spełnienia świadczenia wobec tego samego wierzyciela; 

b) możliwość żądania przez wierzyciela całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników 

łącznie, od niektórych spośród z nich lub od każdego z osobna; 

c) zwolnienie wszystkich dłużników w razie zaspokojenia wierzyciela przez któregokolwiek z nich; 

d) wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe. 

 

41. Które twierdzenie nieprawidłowe: 

a) jednostronne czynności prawne mogą prowadzić do powstania stosunku zobowiązaniowego, jeśli 

wynika to ze szczególnej normy prawnej; 

b) uchylenie decyzji administracyjnej, stanowiącej źródło stosunku zobowiązaniowego, nie prowadzi 

automatycznie do upadku stosunku prawnego wykreowanego w drodze tej decyzji; 

c) akty administracyjne mogą stanowić źródło stosunku obligacyjnego, jeśli taki skutek wydania aktu 

wynika z przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem, że indywidualny akt administracyjny musi 

mieć zawsze wyraźne umocowanie w ustawie; 

d) uzyskanie korzyści bez podstawy prawnej (bezpodstawne wzbogacenie) rodzi stosunek 

zobowiązaniowy między zubożonym wierzycielem a dłużnikiem, czyli osobą, która odpowiada za 

zdarzenie prowadzące do bezpodstawnego wzbogacenia. 

 

42. Pani A zawarła ze swoim synem T umowę darowizny samochodu. Darowizna została wykonana. 

Po pewnym czasie obdarowany zaczął zachowywać się w stosunku do Pani A w niewłaściwy sposób 

–  odnosił się do niej w sposób obelżywy oraz kilkukrotnie uderzył. Następnie syn przeprosił Panią 

A, a Pani A przebaczyła synowi jego zachowanie. Po pewnym czasie stwierdziła, że chciałaby 

odwołać darowiznę. Czy jest to możliwe w opisanej sytuacji? 

a) Tak, ponieważ syn T wykazał się wobec Pani A rażącą niewdzięcznością; 

b) Tak, przy czym odwołać darowiznę już wykonaną może tylko przed sądem;  

c) Nie, ponieważ nie można odwołać wykonanej darowizny;  

d) Nie, ponieważ Pani A przebaczyła synowi, a darowizna nie może być odwołana z powodu rażącej 

niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. 



9 
 

43. Co do zasady chwilą miarodajną dla ustalenia rozmiaru szkody podlegającej naprawieniu jest 

moment: 

a) jej wyrządzenia; 

b) doręczenia zobowiązanemu wezwania z roszczeniem o naprawienie szkody; 

c) wytoczenia powództwa o naprawienie szkody; 

d) wyrokowania przez sąd. 

 

44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym na podstawie umowy najmu wynajmujący może oddać najemcy 

do używania: 

a) gospodarstwo rolne, ale tylko pod warunkiem, że najemca ma co najmniej 5 lat doświadczenia w 

jego prowadzeniu;  

b) przedsiębiorstwo;  

c) dobra niematerialne;  

d) lokal kancelarii w każdy poniedziałek w godzinach 18-20 oraz każdą środę w godzinach 10-12. 

 

45. Agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego: 

a) w czasie trwania umowy agencyjnej, jeżeli pozyskał nowych klientów lub doprowadził do 

istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, co przysporzyło dającemu zlecenie 

jakichkolwiek korzyści; roszczenie to przysługuje, jeśli biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, 

przemawiają za tym względy słuszności; 

b) po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych 

klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający 

zlecenie czerpie jakiekolwiek korzyści z umów z tymi klientami; 

c) po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych 

klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający 

zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami; roszczenie to przysługuje 

agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji 

od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy 

słuszności; 

d) zarówno w czasie trwania umowy agencyjnej, jak i po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli 

pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi 

klientami, a dający zlecenie czerpie korzyści z umów z tymi klientami. 

 

46. Teoria różnicy ma zastosowanie w ustalaniu odszkodowania w przypadku niemożliwości: 

a) pierwotnej świadczenia; 

b) następczej świadczenia przy odstąpieniu od umowy wzajemnej; 

c) następczej świadczenia, gdy nie doszło do odstąpienia od umowy wzajemnej; 

d) następczej świadczenia w umowie niewzajemnej. 

 

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym po wydaniu przedmiotu pożyczki: 

a) właścicielem rzeczy będących przedmiotem pożyczki pozostaje pożyczkodawca; 

b) pożyczkobiorca staje się właścicielem rzeczy będących przedmiotem pożyczki tylko wówczas, 

gdy rzeczy te określone zostały co do tożsamości; 

c) pożyczkobiorca staje się właścicielem rzeczy będących przedmiotem pożyczki; 

d) pożyczkobiorca nie staje się właścicielem rzeczy będących przedmiotem pożyczki, skoro ma 

obowiązek ich zwrotu na rzecz pożyczkodawcy. 
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48. Spedytor może występować: 

a) tylko w imieniu własnym; 

b) w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie; 

c) tylko w imieniu dającego zlecenie; 

d) tylko jako zastępca bezpośredni dającego zlecenie. 

 

49. Odsetki za opóźnienie przysługują: 

a) tylko w przypadku zwłoki; 

b) tylko w przypadku opóźnienia „zwykłego”; 

c) zarówno w przypadku zwłoki, jak i w razie opóźnienia „zwykłego”; 

d) tylko, gdy strony tak postanowią. 

 

50. Kara umowna: 

a) ma zawsze charakter wyłączny; 

b) ma charakter wyłączny, jeżeli strony tak postanowią; 

c) ma charakter wyłączny, chyba że strony postanowiły inaczej; 

d) nigdy nie ma charakteru wyłącznego. 

 

51. Skutek ex tunc potrącenia oznacza, że jest ono skuteczne: 

a) od chwili złożenia oświadczenia o potrąceniu; 

b) od chwili dotarcia oświadczenia o potrąceniu do drugiej strony; 

c) od chwili, w której potrącenie stało się możliwe; 

d) na przyszłość. 

 

52. Zwolnienie z długu: 

a) jest czynnością prawną zobowiązującą; 

b) jest zawsze czynnością prawną nieodpłatną;  

c) co do zasady nie wymaga zgody dłużnika; 

d) wymaga zgody dłużnika.  

 

53. Udzielenie poręczenia: 

a) wymaga dla oświadczenia poręczyciela formy aktu notarialnego; 

b) nie wymaga zgody wierzyciela; 

c) wymaga dla oświadczenia poręczyciela formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

d) nie może nastąpić z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem cywilnym dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za 

dany okres gospodarczy, jeżeli: 

a) wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego 

osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu; 

b) wskutek okoliczności, za które dzierżawca ponosi odpowiedzialność, zwykły przychód z 

przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu; 

c) wskutek okoliczności, które dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ 

zmniejszeniu co najmniej o połowę; 

d) dzierżawca popadnie w niedostatek i wymagają tego zasady współżycia społecznego. 
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55. Podpis dłużnika na dokumencie na okaziciela: 

a) może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

b) zawsze musi być własnoręczny i czytelny; 

c) jest niezbędny tylko wówczas, jeżeli ustawa tak stanowi; 

d) może być odbity sposobem mechanicznym, jeżeli dokumenty na okaziciela są emitowane w serii. 

 

56. Tak zwany „stosunek waluty” w przypadku przekazu to stosunek prawny: 

a) między przekazującym a przekazanym; 

b) między przekazującym a odbiorcą przekazu; 

c) między przekazanym a odbiorcą przekazu; 

d) uzasadniający obowiązek przyjęcia przekazu przez przekazanego. 

 

57. Przeniesienie wierzytelności jest elementem umowy: 

a) faktoringu powierniczego; 

b) forfaitingu; 

c) franchisingu; 

d) outsourcingu. 

 

58. Umowa zlecenia: 

a) obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenia pod warunkiem, że 

strony przewidziały to w umowie;  

b) nigdy nie obejmuje umocowania do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie;  

c) obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie, chyba że strony 

inaczej postanowiły;  

d) obejmuje takie umocowanie, jeśli została zawarta w formie pisemnej (forma ad eventum). 

 

59. Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez 

komitenta, uzyskana korzyść należy się: 

a) komitentowi; 

b) komisantowi; 

c) w częściach równych komitentowi i komisantowi; 

d) komisantowi, przy czym komitent może zażądać jednej trzeciej tej sumy. 

 

60. Prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia: 

a) powinien w miarę możliwości zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi;  

b) nie musi zawiadomić osoby, której sprawę prowadzi, jeśli działa z należytą starannością;  

c) może działać wbrew woli zastąpionego;  

d) zawsze może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów. 
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KAZUSY 

Kazus nr 1  

Dnia 20 kwietnia 2022 r. Stanisław J. zawarł z Katarzyną P. umowę sprzedaży używanego 

samochodu marki Ford za cenę 20.000 zł. Strony postanowiły w umowie, że część ceny, tj. 4.000 

zł, zostanie wpłacona przez Katarzynę P. w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek 

bankowy Stanisława J. Pozostała część ceny, tj. 16.000 zł, powinna zostać, zgodnie z umową, 

wpłacona do dnia 20 maja 2022 r., zaś Stanisław J. powinien wydać samochód w terminie 3 dni 

od dnia zaksięgowania tej ostatniej kwoty na swoim rachunku bankowym. W umowie 

zastrzeżono prawo sprzedawcy do natychmiastowego odstąpienia od umowy (bez wyznaczania 

dodatkowego terminu) w razie braku zapłaty przez Katarzynę P. całości ceny sprzedaży w 

terminie do dnia 20 maja 2022 r. 

Do dnia 30 maja 2022 r. na rachunku Stanisława J. nie zaksięgowano żadnej z wyżej 

wymienionych kwot mimo dwukrotnego wezwania doręczonego Katarzynie P., która unika 

kontaktu. 

Oceń, czy zawarte w umowie zastrzeżenie prawa odstąpienia jest skuteczne i czy w zaistniałej 

sytuacji Stanisław J. może je wykonać już w dniu 30 maja 2022 r. 

 

Miejsce na odpowiedź: 
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Kazus nr 2 

Jan A. kupił dnia 1 września 2021 r. od Wojciecha B. tonę pomidorów. Z tego tytułu jest mu 

winny 6.000 zł. Wojciech B. kupił następnie od Zbigniewa C. 3 tony ziemniaków. Z tego tytułu 

Wojciech B. jest winny Zbigniewowi C. 6.000 zł. Wojciech B. pragnie wykorzystać mechanizm 

przekazu w taki sposób, żeby Jan A. zapłacił Zbigniewowi C. kwotę 6.000 zł.  

Sformułuj przekaz w dług, którego realizacja doprowadzi do umorzenia obu zobowiązań w 

zakresie zapłaty ceny przy nadaniu przekazanemu kompetencji do zgłaszania względem odbiorcy 

przekazu zarzutów ze stosunku pokrycia. 

 

Miejsce na odpowiedź: 
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Kazus nr 3 

 

Bogumił zorganizował w swoim domku letniskowym na Mazurach turniej gry w pokera. Nie 

dysponował jednak stosownym zezwoleniem. Bogumił przegrał partię pokera ze swoją 

przyjaciółką – Eulalią, która zażądała 20.000 złotych tytułem wygranej. Bogumił wydał Eulalii 

całą kwotę. Następnego dnia zagroził Eulalii, że jeśli ta nie zwróci mu 20 tys. złotych, będzie 

dochodził swoich praw na drodze sądowej. Oceń sytuację prawną. 

 

Miejsce na odpowiedź: 

 


