
na wynos
ROZUMIENIE TEKSTU, SŁOWNICTWO

WSTĘPNY, ZSTĘPNY 1

www.polskinawynos.com PRAWO CYWILNE, GENEALOGIA

1. Proszę uzupełnić tekst. 

Wstępny – pojęcie 1__________________ w prawie oraz genealogii, oznaczające każdego przodka danej 
2__________________: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, 

prababcię), prapradziadków itd. Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą a jej 3__________________ 

polega na tym, że ta pierwsza pochodzi od tego drugiego. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii 
4__________________. W genealogii używa się 5__________________ nazw: antenat (l.mn. antenaci) oraz 

ascendent (l.mn. ascendenci). Z bezpośrednim wstępnym (tj. rodzicem) łączy probanta stosunek 

filiacji.

Zstępny – pojęcie 6__________________ w prawie oraz genealogii, oznaczające każdego kolejnego 

potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Stosunek faktyczny 
7__________________ czyimś zstępnym a daną osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tej 

drugiej. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii 8__________________. Wspólni zstępni to zstępni 

tej samej 9__________________, pochodzący z tego samego związku kobiety i mężczyzny (nie tylko z 

małżeństwa). W genealogii używa się 10__________________ nazwy descendent. Zstępny to inaczej 

potomek, ale termin ten używany jest w naukach 11__________________: potomka może mieć każde 

zwierzę, a zstępnego – tylko 12__________________. Z bezpośrednim zstępnym (tj. dzieckiem) łączy 

probanta stosunek filiacji. 

Probant - w genealogii to osoba, która zajmuje 13__________________ miejsce na tablicy genealogicznej, lub 

dla której oblicza się stopień pokrewieństwa, lub wobec której określa się nazwę 14__________________ 

rodzinnej.

Filiacja (od łac. filiatio – wywodzenie 15__________________ od ojca) – rodzaj stosunku genealogicznego 

zachodzącego pomiędzy dwiema 16__________________, z których jedna pochodzi od drugiej.

SŁOWNICZEK

• oznaczać - to mean, to indicate
• itd. - i tak dalej - etc.
• stosunek - relation
• ...polega na tym, że ... - ...lies in the fact that.../is that
• pochodzić od... - to be descended from sb/sth
• spokrewniony - related

• tj. - to jest - i.e.
• wspólny - common, mutual
• stopień pokrewieństwa - degree of kinship
• wobec - towards, to
• określać - to determine
• łac. - łaciński - Latin
• stosunek zachodzący (po)między - relationship between

pomiędzy | alternytywnych | alternatywnej | pary | wstępnym | używane x2 | osoby 
| osobami | syna | centralne | człowiek | biologicznych | prostej x2 | relacji


