IV edycja konkursu edycji wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym.
„W kręgach prawa karnego materialnego”
I ETAP –29 kwietnia 2008r.

1) Pod pojęciem Ius puniendi rozumiemy prawo karne w znaczeniu:
a) formalnym
b) materialnym
c) podmiotowym
d) przedmiotowym
2) Prawo karne międzynarodowe:
a) jest unormowane m.in. przez Kodeks Karny
b) nie dotyczy osób objętych tzw. immunitetem zakrajowości
c) reguluje kwestie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne
d) to inaczej tzw. Ius gentium
3) „Twórca Ruchu obrony społecznej, pochodzi z Genui, autor projektu kodeksu karnego dla
Republiki Kuby” mowa o:
a) Andrew von Hirsch
b) Emilu de Girardin
c) Enrico Ferri
d) Filippo Gramatica
4)

Przedstawicielem szkoły pozytywnej nie był:
a) Cesare Lombroso
b) Enrico Ferri
c) Franz von Liszt
d) Raffaele Garofalo

5) Funkcja ekspiacyjna prawa karnego:
a) polega na informowaniu społeczeństwa o tym, jakie dobra prawne i na jakich zasadach
państwo deklaruje chronić
b) umożliwia sprawcy przestępstwa odkupienie swojej winy i uwolnienie się od moralnej
odpowiedzialności za popełniony czyn
c) uniemożliwia samowolę w procesie stanowienia i stosowania prawa karnego
d) wyraża się w kształtowaniu świadomości prawnej członków społeczeństwa
6)

Przesuniecie danego czynu z kręgu przestępstw do kręgu wykroczeń to:
a) dekontrawencjonalizacja
b) dekryminalizacja bezwzględna
c) depenalizacja
d) kontrawencjonalizacja

7) Do
a)
b)
c)
d)

źródeł prawa karnego na niekorzyść sprawcy zaliczamy:
niektóre akty prawa miejscowego
rozporządzenia z mocą ustawy
wszystkie umowy międzynarodowe
zarządzenia Ministra Sprawiedliwości

8) Dyspozycja zawarta w art. 148 KK („Kto zabija człowieka...”) jest przykładem dyspozycji:
a) eklektycznej
b) nazwowej
c) opisowej
d) zdaniowej
9)

Teoria adekwancji jest inaczej nazywana:
a) nieograniczonego związku przyczynowego
b) przeciętnej przyczynowości
c) teorią równowartości warunków
d) więcej niż jedna odpowiedz jest poprawna

1

10) Znamię opisujące zachowanie człowieka znamienne celem to:
a) znamię kierunkowe
b) znamię skutku
c) znamię sposobu działania
d) znamię szczególnych okoliczności czynu
11) Zwrot „mienie znacznej wartości” zdefiniowany w art. 115 KK to przykład znamienia:
a) ilościowego
b) negatywne
c) normatywnego
d) subiektywnego
12) Przestępstwo indywidualne:
a) może popełnić tylko extraneus
b) to inaczej delicta propria
c) to przestępstwo popełnione przez jednego sprawce
d) zawsze jest typem kwalifikowanym lub uprzywilejowanym przestępstwa powszechnego
13) Przestępstwo z art. 149 KK (dzieciobójstwo) jest zaliczane do grupy przestępstw:
a) indywidualnych niewłaściwych
b) indywidualnych właściwych
c) ogólnosprawczych
d) powszechnych
14) Prawda jest, że:
a) tylko kontratypy bezwzględne wyłączają kryminalna bezprawność czynu
b) tylko kontratypy skodyfikowane wyłączają kryminalna bezprawność czynu
c) tylko kontratypy ustawowe wyłączają bezprawność kryminalna czynu
d) wszystkie kontratypy wyłączają kryminalną bezprawność czynu
15) Kontratyp „ostatecznej potrzeby” w wojsku:
a) w żadnym wypadku nie zezwala na pozbawienie życia żołnierza
b) zezwala na pozbawienie życia żołnierza dopiero w sytuacji bojowej
c) zezwala na pozbawienie życia żołnierza również w sytuacji pokoju
d) zezwala na pozbawienie życia żołnierza tylko w przypadku samowolnego opuszczenia
stanowiska
16) Z niedbalstwem mamy do czynienia gdy:
a) sprawca błędnie sadził, iż zachodzi okoliczność wyłączająca winę lub bezprawność i jego
błąd jest usprawiedliwiony
b) sprawca nie ma świadomości, że może popełnić czyn zabroniony a jego nieświadomość
wynika z nieostrożności lub nieuwagi
c) sprawca nie uświadamia sobie bezprawności swego zachowania i jego błąd jest
usprawiedliwiony
d) sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego, nie chce jego popełnienia i
jednocześnie ma nadzieję na unikniecie jego popełnienia
17) Do chorób psychicznych mogących wywołać u sprawcy czynu zabronionego stan
niepoczytalności zaliczamy:
a) cyklofrenię
b) menstruację
c) psychopatię
d) zespół Downa
18) Formy stadialne to:
a) etapy zachowania sprawcy
b) formy współdziałania przestępnego
c) odmiany sprawstwa
d) postacie zjawiskowe czynu zabronionego
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19) Gdy sprawca usiłowania dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu zabronionego:
a) nie podlega karze
b) nie wpływa to na wymiar kary
c) sąd może wymierzyć karę w granicach 2/3 zagrożenia karnego przewidzianego za
dokonanie
d) sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
20) Prowokator:
a) korzysta z dobrodziejstwa czynnego żalu
b) nie odpowiada w granicach przewidzianych za dokonanie przestępstwa
c) odpowiada tylko gdy czynu usiłowano dokonać
d) to osoba, która nakłania inna osobę do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania
przeciwko niej postępowania karnego
21) Zgodnie z zasadą subsydiarności (jedną z zasad usuwania pozornego zbiegu przepisów):
a) naruszenie jednego zakazu zawiera już w sobie naruszanie drugiego zakazu
b) przepis niesamodzielny może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy czynu nie można
zakwalifikować jako wypełniającego znamiona innego przepisu
c) przepis pochłaniający wyłącza przepis pochłonięty
d) przepis szczególny wyłącza przepis ogólny
22) Przestępstwo z art. 288 § 1 KK „Kto cudza rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdolną do
użytku…” jest przykładem:
a) przestępstwa o wieloczynowo określonych znamionach
b) przestępstwa o zbiorowo określonych znamionach
c) przestępstwa wieloodmianowego
d) przestępstwa złożonego
23) Art. 88 KK stanowi, że: „Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się
przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności,
orzeka się tę karę jako karę łączną” – co, jest przykładem zastosowania przy orzeczeniu kary
łącznej teorii:
a) absorpcji
b) asperacji
c) kumulacji
d) obostrzenia
24) Teoria odwetu dialektycznego Hegla jest zaliczana do:
a) absolutnych teorii kary
b) eklektycznych teorii kary
c) relatywnych teorii kary
d) względnych teorii kary
25) Z niżej wymienionych systemów penitencjarnych najwcześniej powstał:
a) system auburnski
b) system celkowy
c) system klasyfikacyjny szwajcarski
d) system progresywny
26) Zaznacz prawidłowe zdanie:
a) Czas na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych nie biegnie w trakcie odbywania kary
pozbawienie wolności.
b) Pozbawienie praw publicznych jest środkiem terminowym i orzeka się go w latach- od 5 do
15 lat.
c) Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę m.in.: czynnego i biernego prawa
wyborczego, stopnia wojskowego oraz stopni tytułów naukowych.
d) Pozbawienie praw publicznych stosowane jest zawsze gdy sprawcy wymierzono karę
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech i popełnił przestępstwo w wyniku
motywacji zasługującej szczególne potępienie.
27) Do
a)
b)
c)
d)

dyrektyw sądowego wymiaru kary o charakterze szczególnym zaliczamy:
naprawienia szkody i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu
prewencji generalnej
prewencji indywidualnej
prymat kar wolnościowych
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28) Abolicja:
a) akt łaski indywidualnej
b) umorzenie postępowania
c) ustawowy zakaz wszczynania lub dalszego prowadzenia postępowania karnego
d) zakaz ścigania po skazaniu za dany czyn

29) Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega:
a) każdy, kto nie zapobiegł skutkowi
b) każdy, kto nie zapobiegł skutkowi, choć mógł to uczynić
c) każdy, na kim ciążył określony obowiązek zapobiegnięcia skutkowi
d) ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi
30) Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary,
wyrok skazujący:
a) sąd uchyla z urzędu
b) sąd umarza z urzędu
c) ulega umorzeniu z mocy prawa
d) ulega zatarciu z mocy prawa
31) Popełnić nieumyślnie można:
a) występek
b) występek i zbrodnię
c) zbrodnię
d) żadne z nich
32) Jeśli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w kilku przepisach, a sąd skazuje za jedno
przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, to mamy do czynienia z:
a) kumulatywnym zbiegiem przepisów
b) pozornym zbiegiem przepisów
c) pozornym zbiegiem przestępstw
d) realnym zbiegiem przestępstw
33) Pozbawienie praw publicznych nie obejmuje utraty:
a) biernego prawa wyborczego do organów samorządu zawodowego
b) biernego prawa wyborczego do organów stowarzyszeń i fundacji
c) czynnego prawa wyborczego do organów władzy publicznej
d) stopnia wojskowego podoficera
34) Sąd może orzec środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz organizacji
społecznej w razie:
a) odstąpienia od wymierzenia kary – nie więcej niż 10.000 zł
b) odstąpienie od wymierzenia kary – nie więcej niż 20.000 zł
c) skazania sprawcy za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – nie
więcej niż 10.000 zł
d) skazania sprawcy za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – nie
więcej niż 20.000 zł
35) W razie wydania wyroku skazującego, roszczenie pokrzywdzony o naprawienie szkody wynikłej
wskutek popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
a) nie przedawnia się
b) przedawnia się z upływem lat 3
c) przedawnia się z upływem lat 5
d) przedawnia się z upływem lat 10
36) Nie jest dopuszczalne warunkowe umorzenie postępowania karnego w stosunku do sprawcy
przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą :
a) 2 lat
b) 3 lat
c) 4 lat
d) 5 lat
37) Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi:
a) od 6 miesięcy do 1 roku
b) od 6 miesięcy do 2 lat
c) od 1 roku do 2 lat
d) od 1 roku do 3 lat
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38) Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli wymierzenie grzywny na innej
podstawie nie jest dopuszczalne, sąd może orzec grzywnę w wysokości najwyższej do:
a) 90 stawek dziennych
b) 180 stawek dziennych
c) 280 stawek dziennych
d) 360 stawek dziennych
39) Środkiem zabezpieczającym nie może być:
a) przepadek przedmiotów
b) świadczenie pieniężne
c) zakaz prowadzenia pojazdów
d) zakaz zajmowania określonego stanowiska
40) Przedawnienie karalności przestępstwa następuje po upływie:
a) 2 lat od popełnienia występku zagrożonego karą ograniczenia wolności lub grzywny
b) 10 lat od popełnienia występku zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 2
lata
c) 25 lat od popełnienia innej zbrodni
d) 30 lat od popełnienia zbrodni zabójstwa
41) Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli
wymierzona kara pozbawienia wolności wyniosła:
a) 3 lata
b) 5 lat
c) 8 lat
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
42) Przedawnieniu podlega ściganie zbrodni:
a) ciężkiego uszczerbku na zdrowiu popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych
b) popełnionych przeciwko ludzkości
c) popełnionych przeciwko narodowi
d) umyślnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
43) Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia
zabronionego przekracza:
a) dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia
b) dwustukrotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa GUS
c) stukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia
d) trzystukrotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa GUS
44) Nie
a)
b)
c)
d)

jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu KK:
dyrektor przedsiębiorstwa państwowego
komornik
pracownik administracyjny jednostki samorządu terytorialnego
Prezydent Rzeczpospolitej

45) W
a)
b)
c)
d)

rozumieniu KK stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym uważa się za:
część lądu stałego
statek wodny
wyspę
żadna z tych odpowiedzi

czynu

46) Stan nietrzeźwości w rozumieniu KK zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza:
a)
b)
c)
d)

0,3
0,4
0,5
0,6

promila
promila
promila
promila
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47)Wymień 4 środki karne:
a)
b)
c)
d)
48) Wymień 4 czyny zabronione za które nieletni po ukończeniu 15 roku życia może
odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym:
a)
b)
c)
d)
49)Dokończ przepis: „Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym...”

50)

Podaj dolną i górną granicę kary łącznej.
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