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Przykładowy egzamin pisemny z przedmiotu: 

Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 

 

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. Zgodnie z kodeksem cywilnym strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem 

dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana:  

a) do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy; 

b) do naprawienia szkody obejmującej to, co strona uzyskałaby w następstwie zawarcia i wykonania 

umowy; 

c) do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wyłącznie z jej winy przez to, że liczyła na 

zawarcie umowy; 

d) naprawienia szkody lub krzywdy, którą druga strona poniosła, bądź której doznała przez to, że 

liczyła na zawarcie umowy.. 

 

2. Andrzej i Piotr negocjowali umowę sprzedaży samochodu. Nie mogli porozumieć się jednak co do 

ceny. Pewnego dnia znajomi Piotra, któremu bardzo spodobał się samochód, bez jego wiedzy 

odwiedzili Andrzeja i zagrozili mu pobiciem, jeżeli nie zawrze umowy sprzedaży z Piotrem na 

zaproponowanych przez niego warunkach. Wystraszony Andrzej zawarł umowę z Piotrem w zwykłej 

formie pisemnej. W tych okolicznościach: 

a) umowa jest nieważna; 

b) umowa jest w pełni ważna i skuteczna, jeżeli Piotr nie wiedział o groźbie; 

c) ważność umowy zależy od potwierdzenia przez Andrzeja czego może dokonać, gdy stan obawy 

ustanie; 

d) Andrzej może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia.  

 

3. Anna, właścicielka nieruchomości lokalowej, zawarła z Piotrem umowę najmu lokalu na czas 

nieokreślony. Katarzyna, przyjaciółka Anny, która mieszkała w sąsiedniej nieruchomości lokalowej, 

widząc niewłaściwe zachowania Piotra wykraczające przeciwko obowiązującemu porządkowi 

domowemu, złożyła w imieniu Anny oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 

ustawowym. Piotr nie wiedział, że Katarzyna działała bez umocowania: 

a) oświadczenie o wypowiedzeniu jest nieważne; 

b) ważność oświadczenia o wypowiedzeniu zależy od jego potwierdzenia przez Annę; 

c) oświadczenie o wypowiedzeniu jest w pełni ważne i skuteczne (zasada pełnomocnictwa 

domniemanego); 

d) Anna może uchylić się od skutków prawnych złożonego w jego imieniu oświadczenia. 

 

4. Jednostronna czynność prawna, dokonana samodzielnie przez osobę mającą ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego: 

a) jest ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego; 

b) jest ważna, gdy tak orzeknie sąd opiekuńczy; 

c) jest nieważna; 

d) jest nieważna, chyba że jest to czynność powszechnie dokonywana w drobnych bieżących 

sprawach życia codziennego. 

 

5. Pełną zdolność do czynności prawnych mają: 

a) wszystkie osoby pełnoletnie 

b) osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie; 

c) osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione; 

d) osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione częściowo.  
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6. Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub 

częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej: 

a) każdy, kto ma w tym interes prawny, może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do 

niej; 

b) każdy, kto ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia nieważności umowy; 

c) osoba ta może w terminie roku od zawarcia umowy żądać uznania umowy za bezskuteczną w 

stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna; 

d) osoba ta może w terminie roku od zawarcia umowy żądać uznania umowy za bezskuteczną w 

stosunku do niej wyłącznie, jeżeli czynność prawna była nieodpłatna. 

 

7. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli nastąpiło uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której 

roszczenie przysługuje: 

a) bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres dwóch lat; 

b) przedawnienie biegnie na nowo; 

c) roszczenie nie ulega już przedawnieniu; 

d) nie ma to wpływu na termin przedawnienia, ale w takim przypadku, jeżeli wymagają tego względy 

słuszności, sąd, po rozważeniu interesów stron, może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia.  

 

8. Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną: 

a) z chwilą podpisania statutu przez założycieli; 

b) z chwilą wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego; 

c) z chwilą ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;  

d) z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

9. Rzeczą ruchomą jest: 

a) przedmiot materialny znajdujący się w ruchu;  

b) przedmiot materialny dostatecznie wyodrębniony, który nie jest nieruchomością;  

c) przedmiot materialny, który można przenieść lub przesunąć; 

d) przedmiot materialny, który nie jest przypisany do miejsca.  

 

10. Podmiotami prawa cywilnego są:  

a) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy 

szczególne przyznają osobowość prawną; 

b) osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne; 

c) firmy; 

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.  

 

11. Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego 

zakres: 

a) umowa jest bezwzględnie nieważna;  

b) umowa jest bezskuteczna wobec drugiej strony;  

c) ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została 

zawarta;  

d) ważność umowy zależy od naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła 

umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. 
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12. Proces unifikacji prawa cywilnego w Polsce zakończyło:  

a) uchwalenie kodeksu cywilnego; 

b) wprowadzenie kodeksu zobowiązań; 

c) uchwalenie dekretów w 1946 r.; 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.  

 

13. Fikcja prawna to:  

a) domniemanie prawne; 

b) domniemanie faktyczne; 

c) domniemanie dobrej wiary; 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.  

 

14. Wykładnia autentyczna to:  

a) wykładnia dokonywana przez upoważniony do tego organ; 

b) wykładnia literalna; 

c) wykładnia systemowa; 

d) wykładnia dokonywana przez organ, który przepis wydał.  

 

15. Cześć składowa rzeczy: 

a) może być tylko przedmiotem materialnym; 

b) może być prawem; 

c) nie może być rzeczą nienależącą do właściciela rzeczy głównej; 

d) może być samodzielnym przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego. 

 

16. Żądanie ustalenia przez sąd nieistnienia umownego stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.) wobec 

nieważności umowy stanowi: 

a) roszczenie procesowe; 

b) roszczenie materialnoprawne; 

c) uprawnienie kształtujące; 

d) zarzut. 

 

17. Składnikiem przedsiębiorstwa są: 

a) zobowiązania; 

b) firma; 

c) koncesje; 

d) dobra osobiste. 

 

18. Klauzula asekuracyjna to reguła, wedle której:  

a) w razie wątpliwości, czy ma być stosowana ustawa dotychczasowa, czy ustawa nowa, należy 

stosować przepisy ustawy nowej;  

b) w razie wątpliwości, czy ma być stosowana ustawa dotychczasowa, czy ustawa nowa, należy 

stosować przepisy ustawy dotychczasowej; 

c) w razie wątpliwości, czy ma być stosowana ustawa dotychczasowa, czy ustawa nowa, należy 

stosować przepisy ustawy korzystniejszej dla strony poszkodowanej; 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.  
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19. Charakter oświadczenia woli ma: 

a) zgoda na randkę; 

b) obietnica wyborcza; 

c) głosowanie za uchwałą pod przymusem fizycznym; 

d) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby. 

 

20. Niezachowanie formy zastrzeżonej ad probationem skutkuje: 

a) nieważnością czynności prawnej; 

b) niemożliwością udowodnienia w sporze faktu dokonania czynności prawnej; 

c) niewywołaniem przez czynność prawną określonych skutków prawnych; 

d) niemożliwością dowodzenia w sporze faktu dokonania czynności prawnej dowodem z zeznań 

świadków lub z przesłuchania stron. 

 

21. Przedmiotem zasiedzenia nie może być: 

a) prawo własności; 

b) służebność osobista; 

c) prawo użytkowania wieczystego; 

d) służebność gruntowa. 

 

22. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy: 

a) nabywca uzyskuje własność z chwilą podpisania umowy; 

b) nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze; 

c) nabywca nigdy nie może uzyskać własności tej rzeczy; 

d) nabywca uzyskuje własność rzeczy z chwilą podpisania umowy, przy czym dotyczy to wyłącznie 

rzeczy oznaczonych co do gatunku.  

 

23. Każdy ze współwłaścicieli może: 

a) rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli; 

b) rozporządzać swoim udziałem wyłącznie za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli; 

c) rozporządzać swoim udziałem za zgodą większości pozostałych współwłaścicieli; 

d) rozporządzać swoim udziałem za zgodą większości pozostałych współwłaścicieli wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

24. W stosunku współwłasności podział quoad usum: 

a) powoduje trwałe zniesienie współwłasności; 

b) powoduje tymczasowe zniesienie współwłasności; 

c) może określać sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez fizyczny jej podział do używania z 

wyłączeniem innych współwłaścicieli; 

d) może określać sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez prawny jej podział do używania.  

 

25. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio: 

a) przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości; 

b) przepisy o przeniesieniu własności ruchomości; 

c) przepisy o przeniesieniu użytkowania praw; 

d) przepisy o przeniesieniu posiadania ruchomości. 
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26. Zasada jawności materialnej ksiąg wieczystych oznacza, że: 

a) zapewniony jest powszechny dostęp do księgi wieczystej; 

b) nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których 

uczyniono w niej wzmiankę; 

c) każdy może przeglądać akta księgi wieczystej; 

d) w księgach wieczystych ujawniane są dane osobowe właścicieli nieruchomości. 

 

27. Nie wymaga się wpisu do księgi wieczystej dla ustanowienia: 

a) służebności przesyłu; 

b) użytkowania wieczystego; 

c) odrębnej własności lokalu; 

d) hipoteki. 

 

28. Ciągłość posiadania: 

a) przerywają przeszkody przemijające; 

b) nie jest domniemana, chyba że posiadacz jest w dobrej wierze; 

c) jest zachowana, jeśli naruszone posiadanie zostało przywrócone; 

d) nie jest przerwana przez pozbawienie posiadacza władztwa nad rzeczą przez właściciela. 

 

29. W sytuacji rozbieżności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 

wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym i dokonania darowizny nieruchomości przez osobę 

nieuprawnioną, lecz ujawnioną w księdze wieczystej jako właściciel: 

a) zawsze rozstrzyga formalny stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej i 

obdarowany nabywa własność nieruchomości; 

b) rozstrzyga formalny stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej i obdarowany 

nabywa własność nieruchomości, chyba że działa on w złej wierze; 

c) formalny stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej nie ma znaczenia i 

obdarowany nie nabywa własności nieruchomości; 

d) rozstrzyga rzeczywisty stan prawny nieruchomości, jednak obdarowany może nabyć własność 

nieruchomości, jeśli działa w dobrej wierze i przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. 

 

30. Posiadanie to: 

a) szczególny stan faktyczny, który polega na wykonywaniu władztwa nad rzeczą, w taki sposób jak 

właściciel; 

b) stan prawny wynikający z władztwa nad rzeczą; 

c) szczególny stan prawny, który wyraża się we władaniu rzeczą samoistnie lub zależnie; 

d) szczególny stan faktyczny, który polega bądź na wykonywaniu władztwa nad rzeczą w taki sposób 

jak właściciel, bądź w taki sposób jak osoba mająca inne niż własność prawo, z którym łączy się 

określone władztwo nad rzeczą (np. najem, użytkowanie). 

 

31. Nieruchomością jest: 

a) część powierzchni ziemskiej niebędąca odrębnym przedmiotem własności; 

b) część składowa rzeczy stanowiąca odrębny przedmiot dzierżawy; 

c) służebność gruntowa polegająca na korzystaniu z trwałego urządzenia; 

d) część budynku, o ile na mocy przepisu szczególnego stanowi odrębny przedmiot własności. 
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32. Immisje bezpośrednie są: 

a) zawsze dopuszczalne;  

b) zasadniczo zakazane; 

c) dopuszczalne, o ile nie przekraczają przeciętnej miary w stosunkach sąsiedzkich; 

d) zakazane tylko wtedy, gdy przekraczają przeciętną miarę w stosunkach sąsiedzkich. 

 

33. Służebność osobista polega na tym, że: 

a) właściciel nieruchomości władnącej może domagać się określonych świadczeń od oznaczonej 

osoby fizycznej; 

b) właściciel nieruchomości władnącej ma określone uprawnienia wobec nieruchomości obciążonej, 

ale musi je wykonywać osobiście; 

c) nieruchomość jest obciążona prawem o treści odpowiadającej służebności gruntowej na rzecz 

osoby fizycznej; 

d) nieruchomość jest obciążona prawem o treści odpowiadającej służebności gruntowej na rzecz 

konkretnej osoby (fizycznej lub prawnej lub jednostki z art. 331 kodeksu cywilnego).  

 

34. Do przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku potrzeba: 

a) umowy oraz przeniesienia posiadania tych rzeczy; 

b) wyłącznie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności tych rzeczy; 

c) wyłącznie przeniesienia dzierżenia tych rzeczy; 

d) dokonania jednostronnej czynności prawnej zrzeczenia się własności tych rzeczy. 

 

35. Koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych: 

a) ponosi geodeta sporządzający plan podziału nieruchomości; 

b) ponoszą właściciele gruntów sąsiednich po połowie; 

c) ponosi ten z właścicieli gruntu sąsiedniego, który wzniósł znak graniczny; 

d) ponosi zawsze Skarb Państwa. 

 

36. Nabycie własności ruchomości od osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą 

może nastąpić: 

a) wyłącznie odpłatnie; 

b) wyłącznie za zgodą właściciela; 

c) w drodze jednostronnej czynności prawnej nabywcy; 

d) wyłącznie przez osobę będącą w dobrej wierze. 

 

37. Kilka wierzytelności przysługujących różnym podmiotom można zabezpieczyć jedną hipoteką, 

jeżeli: 

a) służą sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, a wierzyciele powołają administratora hipoteki;  

b) wynikają z tego samego stosunku prawnego, a wierzyciele powołają administratora hipoteki; 

c) służą sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia i wynikają z tego samego stosunku prawnego, a 

wierzyciele powołają administratora hipoteki; 

d) służą sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia i wynikają z tego samego stosunku prawnego; 

wierzyciele wtedy mogą, ale nie muszą, powołać administratora hipoteki.  
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38. Zastawnik może zaspokoić się z przedmiotu zastawu zwykłego: 

a) w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego, ale jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy mające 

tzw. cenę sztywną, strony mogą się umówić, że w razie zwłoki z zapłatą długu zastawnik będzie mógł 

je sprzedać samodzielnie;  

b) w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego, ale jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy mające 

tzw. cenę sztywną, strony mogą się umówić, że w razie zwłoki z zapłatą długu własność tych rzeczy 

przypadnie w odpowiedniej proporcji zastawnikowi;  

c) tylko w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego;  

d) w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego, ale strony mogą się umówić także na inne 

sposoby zaspokojenia zastawnika – niezależnie od tego czy przedmiotem zastawu są rzeczy mające 

tzw. cenę sztywną 

 

39. Użytkowanie jest niezbywalne: 

a) zawsze;  

b) tylko w razie, gdy jest ustanowione na rzecz osoby fizycznej; 

c) tylko w razie, gdy jest ustanowione na rzecz osoby prawnej; 

d) zawsze, chyba że jest ustanowione na rzecz konsumenta w umowie timeshare.  

 

40. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: 

a) wymaga umowy w formie aktu notarialnego zawartej między spółdzielnią a jej członkiem oraz 

wpisu do księgi wieczystej;  

b) wymaga oświadczenia woli spółdzielni złożonego w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi 

wieczystej; 

c) wymaga zmiany statutu spółdzielni oraz wpisu do księgi wieczystej; 

d) nie jest możliwe od 31 lipca 2007 r. 

 

41. Ustawę - Prawo własności przemysłowej stosuje się na zasadzie wzajemności: 

a) do pochodzących z państw stron Konwencji Paryskiej;  

b) do wszystkich pochodzących z państw stron Konwencji Paryskiej;  

c) do pochodzących z państw stron Konwencji Paryskiej, o ile dane państwo związane jest Aktem 

sztokholmskim;  

d) do pochodzących spoza państw stron Konwencji Paryskiej.  

 

42. Podstawą powstania prawa do uzyskania patentu na rzecz twórcy jest: 

a) decyzja administracyjna;  

b) dokonanie wynalazku; 

c) zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego; 

d) dokonanie wynalazku i zgłoszenie go do Urzędu Patentowego.  

 

43. Prawo do integralności utworu powstaje z chwilą: 

a) utrwalenia utworu; 

b) rozpowszechniania utworu; 

c) opublikowania utworu; 

d) ustalenia utworu. 
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44. Nabywca autorskich praw majątkowych może wykonywać autorskie prawa zależne: 

a) w przypadku, gdy przedmiotem przeniesienia jest całość autorskich praw majątkowych; 

b) jeżeli umowa wyraźnie stanowi o przejściu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie prawa 

zależnego;  

c) w przypadku, gdy w umowie wskazano wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia 

umowy; 

d) niezależnie od treści umowy w stosunku do tych utworów, do których przeniesiono autorskie 

prawa majątkowe.  

 

45. Prawo z patentu udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia 

uprawnionemu wyłączność korzystania:  

a) w Polsce i na terytorium pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

b) w Polsce oraz na terytoriach pozostałych państw należących do Unii Europejskiej;  

c) w Polsce;  

d) w Polsce oraz w pozostałych państwach stronach Konwencji paryskiej.  

 

46. Prawo wyłączne własności przemysłowej trwa od dnia: 

a) wydania decyzji o udzieleniu danego prawa;  

b) powstania danego dobra niematerialnego; 

c) zgłoszenia wniosku o rejestrację we właściwym organie; 

d) wpisu danego prawa we właściwym rejestrze. 

 

47. Ochrona autorskich praw majątkowych utworu stworzonego w roku 2000 przez dwóch 

współtwórców, którzy zmarli 1 marca 2010 r. i 1 kwietnia 2015 r., upłynie:  

a) 1 marca 2080 r.; 

b) 1 kwietnia 2085 r.; 

c) z dniem 31 grudnia 2086; 

d) z dniem 31 grudnia 2081.  

 

48. Autor scenariusza powstałego na podstawie książki innego autora może przenieść autorskie prawa 

majątkowe do scenariusza: 

a) bez zgody twórcy utworu pierwotnego;  

b) bez powiadomienia twórcy utworu pierwotnego; 

c) pod warunkiem powiadomienia o zamiarze rozporządzania opracowaniem; 

d) za zgodą twórcy utworu pierwotnego.  

 

49. Po śmierci poety jego dotychczas nieudostępnione publicznie wiersze: 

a) mogą być swobodnie publikowane; 

b) mogą być swobodnie publikowane, o ile minęło 70 lat od śmierci twórcy; 

c) mogą zostać opublikowane za zgodą małżonka; 

d) nie mogą zostać opublikowane, nawet za zgodą małżonka.  
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50. Wpis przeniesienia prawa wyłącznego w rejestrze jest niezbędny dla: 

a) nastąpienia skutku rozporządzającego umowy przenoszącej prawo;  

b) skuteczności przeniesienia prawa wobec osób trzecich;  

c) dalszego trwania przeniesionego prawa;  

d) dalszego trwania zawartej przez zbywcę umowy licencyjnej.  

 

51. Roszczenie o naprawienie szkody w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia 

przysługuje w przypadku: 

a) naruszenia autorskich praw osobistych;  

b) naruszenia autorskich praw majątkowych;  

c) naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy; 

d) zawinionego naruszenia patentu.  

 

52. Ryzyko konfuzji jest przesłanką dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak 

towarowy: 

a) zwykły, w przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów; 

b) renomowany, w przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów;  

c) zwykły w innych przypadkach niż podwójna identyczność;  

d) renomowany w innych przypadkach niż podwójna identyczność.  

 

53. Twórca pozostający w stosunku pracy, który dokonał wynalazku w ramach wykonywania 

obowiązków pracowniczych, nabywa prawo do uzyskania patentu: 

a) z mocy ustawy; 

b) na podstawie umowy z pracodawcą;  

c) wspólnie z pracodawcą na mocy ustawy; 

d) o ile pracodawca przyjmie wynalazek do stosowania.  

 

54. Dla ustalenia indywidualnego charakteru wzoru konieczne jest sięgnięcie do wrażenia: 

a) przeciętnego konsumenta towarów, w których zastosowano wzór;  

b) przeciętnego odbiorcy towarów, w których zastosowano wzór; 

c) profesjonalnego użytkownika towarów, w których zastosowano wzór; 

d) zorientowanego użytkownika. 

 

55. Licencja praw własności przemysłowej: 

a) wymaga wpisu do rejestru dla swojej skuteczności;  

b) wymaga wpisu do rejestru dla swojej skuteczności wobec następcy prawnego;  

c) jest skuteczna wobec następcy prawnego; 

d) nie wywiera skutku wobec następcy prawnego, niezależnie od wpisu.  

 

56. Jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, uprawniony z patentu może dochodzić roszczeń z tytułu 

naruszenia praw wyłącznych za okres: 

a) od dnia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym;  

b) od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu; 

c) od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa; 

d) od dnia publikacji o udzieleniu prawa. 
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57. Prawo ochronne do unijnego znaku towarowego: 

a) jest udzielane na terenie państw Unii Europejskiej, wybranych przez uprawnionego; 

b) jest udzielane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

c) jest udzielane na terytorium Unii Europejskiej;  

d) jest udzielana na terytorium Unii Europejskiej oraz terytorium Szwajcarii.  

 

58. Decyzja o unieważnieniu prawa wyłącznego: 

a) unieważnia dane prawo ze skutkiem wstecznym;  

b) unieważnia dane prawo od dnia wydania decyzji unieważniającej; 

c) unieważnia dane prawo od dnia, w którym decyzja unieważniająca staje się ostateczna; 

d) unieważnia dane prawo z dniem jej doręczenia.  

 

59. Pierwszeństwo zwykłe do uzyskania praw własności przemysłowej oznacza się: 

a) według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym;  

b) według daty pierwszego zgłoszenia w państwie będącym stroną Konwencji Paryskiej; 

c) według daty stworzenia danego dobra niematerialnego; 

d) według daty wystawienia na wystawie międzynarodowej.  

 

60. Oznaczenie przestrzenne, którego kształt jest uwarunkowany uzyskaniem efektu technicznego: 

a) może nabyć wtórną zdolność odróżniającą na skutek jego używania w zwykłych warunkach 

obrotu; 

b) może nabyć wtórną zdolność odróżniającą na skutek intensywnego używania w zwykłych 

warunkach obrotu; 

c) może nabyć wtórną zdolność odróżniającą, jeżeli istnieją inne oznaczenia przestrzenne 

zapewniające ten sam efekt techniczny; 

d) nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.  
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KAZUSY 

Kazus nr 1  

 

14-letni Jan Kowalski, za zgodą swojego ojca oraz inspektora pracy, zawarł ze stryjem 

Stanisławem Kowalskim umowę o świadczenie usług, na mocy której zobowiązał się pomagać 

stryjowi w prowadzeniu siłowni w zamian za wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie. 

Po czterech miesiącach, w celu ułatwienia sobie dojazdu do siłowni, Jan, nie informując o tym 

rodziców, zakupił od swojego kolegi – studenta prawa WPiA UW – Roberta Kapuścińskiego 

motocykl za kwotę 5000 zł.  Oceń ważność umowy sprzedaży motocykla. Uzasadnij odpowiedź.  

 

Miejsce na odpowiedź: 
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Kazus nr 2 

 

Jan Kowalski był zainteresowany nabyciem własności nieruchomości gruntowej od Grzegorza 

Nowaka. Nie nadawała się ona do produkcji rolnej, ale była zdatna do rekreacji. Od znajomych 

dowiedział się, że umowa sprzedaży nieruchomości, ze skutkiem nabycia własności, powinna 

zostać zawarta w formie pisemnej, w obecności dwóch świadków. Po zawarciu w ten sposób 

umowy w 1996 roku grunt został wydany Janowi Kowalskiemu, który zapłacił Grzegorzowi 

Nowakowi cenę odpowiadającą rynkowej wartości nieruchomości. Przez 23 lata Jan Kowalski 

posiadał nieruchomość jako własną, realizując rekreację. W 2019 roku Grzegorz Nowak 

dowiedział się, że prawdopodobnie może odzyskać ww. nieruchomość. 

Z jakimi żądaniami z zakresu ochrony własności i przeciw komu mógłby wystąpić Grzegorz 

Nowak w opisanych okolicznościach? 

 

Miejsce na odpowiedź: 
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Kazus nr 3 

Piotr K. w 2010 roku zawarł umowę o pracę ze spółką Nebraska sp. z o. o.  (Nebraska), na mocy 

której kierował w spółce badaniami nad nowymi substancjami chemicznymi. W ramach umowy 

zobowiązał się również do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowego 

medycznego zastosowania substancji X. W 2015 roku dostarczył Nebrasce raport, z którego 

wynikało, że substancja X może być używana w nowym medycznym zastosowaniu.  W 2016 

roku Piotr K. wypowiedział zawartą umowę. W roku 2016 roku Piotr K. zawarł umowę ze spółką 

Luizjana sp. z o.o. (Luizjana) przenosząc na nią prawa do uzyskania stworzonego wynalazku 

polegającego na nowym medycznym zastosowaniu substancji X. Luizjana uzyskała patent i 

rozpoczęła wprowadzanie produktu na rynek. Nebraska uważa, że Piotr K. naruszył jej prawa 

Czy zgadzasz się z oceną Nebraski?  Jeżeli tak, dlaczego uważasz, że jej prawa zostały 

naruszone? Co powinna zrobić w tej sytuacji? 

Miejsce na odpowiedź: 

 

  


