PYTANIA
Prawa człowieka i systemy ich ochrony

1. Co należy rozumieć pod pojęciem system ochrony praw człowieka
2. Jakie są filary uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka
3. Scharakteryzuj Organizację Narodów Zjednoczonych i jej rolę w międzynarodowej
ochronie praw człowieka
4. Scharakteryzuj instytucję Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ
5. Jaki jest zakres przedmiotowy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych
6. Na czym polega system kontroli przestrzegania przepisów Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych
7. Scharakteryzuj regionalny (europejski) system ochrony praw człowieka
8. Scharakteryzuj instytucję Komisarza Praw Człowieka RE
9. Omów kontekst historyczny powstania Rady Europy, jej zadania, cele, organy, zasady
członkostwa
10. Omów zakres przedmiotowy i podmiotowy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z katalogiem praw wprowadzonych na
podstawie protokołów dodatkowych
11. Jakie są warunki dopuszczalności złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i jaka jest procedura postępowania ETPC
12. Jaka jest struktura Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jakie zmiany zostały
wprowadzone mocą 14 Protokołu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności
13. Scharakteryzuj instytucję skargi konstytucyjnej – zakres przedmiotowy, podmiotowy,
przesłanki dopuszczalności, skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
14. Jakie są uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka
15. Jakie możliwości ograniczenia praw i wolności jednostki przewiduje Konstytucja RP z 2
kwietnia 1997r.
16. Wymień prawa osobiste zagwarantowane w Konstytucji RP.
17. Omów zasady ochrony praw człowieka w stanach nadzwyczajnych
18. Na czym polega horyzontalne i wertykalne obowiązywanie praw człowieka
19. Omów generacje praw człowieka
20. Wymień zasady ogólne ochrony praw człowieka

PYTANIA
Prawo rodzinne i opiekuńcze

21. Wymień zasady prawa rodzinnego
22. Scharakteryzuj wyznaniową formę zawarcia małżeństwa
23. Wymień i scharakteryzuj przeszkody zawarcia małżeństwa przewidziane w k.r.o.
24. Jakie są przesłanki zawarcia małżeństwa
25. Porównaj instytucję unieważnienia małżeństwa z instytucją ustalenia nieistnienia
małżeństwa
26. Na czym polega obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
27. Omów przymusowy ustrój majątkowy między małżonkami
28. Wskaż różnice pomiędzy rozwodem a separacją
29. Na jakie czynności prawne wymagana jest zgoda obojga małżonków
30. Co to jest kuratela i kiedy korzysta się z tej instytucji
31. Co to jest opieka prawna
32. Omów obowiązek alimentacyjny powinowatych
33. W jaki sposób zaspokajane są potrzeby małżonków w czasie trwania ich związku
34. W jakiej kolejności członkowie rodziny uprawnionego zobowiązani są do alimentacji
35. W jakich okolicznościach możliwe jest rozwiązanie przysposobienia
36. Jakie są cechy charakterystyczne i skutki przysposobienia pełnego
37. Co oznacza termin „kontakty z dzieckiem” jakie są formy ich utrzymywania
38. Co oznacza pojęcie władza rodzicielska
39. Jakie są skutki wyroku ustalającego ojcostwo
40. Jakie są skutki prawne uznania ojcostwa
41. Jakie skutki prawne wywołuje uznanie ojcostwa dokonanie przez mężczyznę który nie jest
biologicznym ojcem dziecka
42. Jakie skutki niesie za sobą prawomocny wyrok obalający domniemanie ojcostwa męża
matki
43. Jakie są przesłanki zaprzeczenia ojcostwa męża matki i w jakich okolicznościach nie jest
ono dopuszczalne
44. Omów instytucję ustalania i zaprzeczania macierzyństwa

PYTANIA
Prawo konstytucyjne

45. Scharakteryzuj zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę praworządności formalnej
ujęte w Konstytucji RP

46. Scharakteryzuj zasadę suwerenności narodu ujętą w Konstytucji RP
47. Scharakteryzuj zasadę trójpodziału władz ujętą w Konstytucji RP
48. Opisz jakie powiązania występują pomiędzy zasadą subsydiarności a zasadą dobra wspólnego
49. Jakie zasady przewiduje obowiązująca Konstytucja RP względem dziedzictwa narodowego, dóbr
kultury i działalności kulturalnej

50. Scharakteryzuj zasadę pluralizmu politycznego ujętą w Konstytucji RP
51. Opisz podstawowe zasady prawa wyborczego przewidziane w prawie polskim
52. Scharakteryzuj zasadę pierwszeństwa Konstytucji RP oraz jej bezpośredniego stosowania
53. Opisz 3 filary stanowiące podstawę społecznej gospodarki rynkowej według Konstytucji RP
54. Scharakteryzuj zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych ujętą w
Konstytucji RP

55. Scharakteryzuj znaczenie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka
56. Scharakteryzuj obowiązki Rzeczypospolitej względem małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa
57. Opisz znaczenie konstytucyjnej zasady ochrony życia
58. Wymień i opisz konstytucyjne uprawnienia rodziców do wychowania dzieci zgodnie z
uznawanymi przekonaniami

59. Wyjaśnij, na czym polega konstytucyjna wolność sumienia i religii oraz jakie są jej dopuszczalne
granice

60. Scharakteryzuj klasyczne i nieklasyczne systemy rządów
61. Scharakteryzuj pozycję parlamentu w konstytucyjnym systemie organów państwowych
62. Udowodnij funkcjonowanie bikameralizmu nierównoprawnego na przykładzie kompetencji
należących do każdej z trzech funkcji

63. Scharakteryzuj pozycję egzekutywy w konstytucyjnym systemie organów państwowych
64. Opisz status Prezydenta według Konstytucji
65. Scharakteryzuj konstytucyjne instrumenty odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej władzy
wykonawczej

66. Opisz pozycję Prezesa Rady Ministrów w konstytucyjnym systemie rządów
67. Wykaż na czym polega separacja władzy sądowniczej w konstytucyjnym systemie rządów
68. Scharakteryzuj konstytucyjne zasady odnoszące się do funkcjonowania władzy sądowniczej

69. Wymień i krótko scharakteryzuj przewidziane w Konstytucji RP organy władz, które wykraczają
poza trójpodział władz

70. Opisz przewidziany przez Konstytucję RP model ochrony konstytucyjności prawa (organy
kompetentne w tym zakresie oraz instytucje prawne przewidziane dla ochrony konstytucyjności)

71. Scharakteryzuj źródła prawa powszechnie obowiązującego z uwzględnieniem hierarchii systemu
źródeł

72. Scharakteryzuj szczególne cechy Konstytucji RP
73. Scharakteryzuj ustawę, jako podstawowy akt prawny uszczegóławiający Konstytucję
74. Przedstaw przewidziane w Konstytucji RP tryby ratyfikacji umów międzynarodowych i
skuteczność tych umów

75. Wykaż różnice pomiędzy rozporządzeniem a rozporządzeniem z mocą ustawy
76. Wykaż różnice pomiędzy rozporządzeniem a aktem prawa miejscowego

