VI edycja konkursu edycji wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym.
„W kręgach prawa karnego materialnego”
I ETAP – 20. kwietnia 2010r.

Nazwisko i imię:...........................................
Rok studiów:................................................
Kierunek studiów:.......................................
Etap składa się z 40 pytań. 35 pytań testowych wielokrotnego wyboru za które można uzyskać po 1 punkcie oraz z 5 pytań
otwartych za które można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Łączna suma punktów możliwa do uzyskania wynosi 50 punktów.
Odpowiedzi na pytania testowe należy udzielić przez wstawienie X w odpowiednich polach na karcie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania otwarte należy udzielić poprzez wpisanie poprawnej odpowiedzi w wyznaczonym miejscu. Odpowiedzi
udzielone na teście nie będą brane pod uwagę!
Czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza pytań wynosi 60 minut od momentu rozdania prac wszystkim uczestnikom.
Do drugiego etapu zakwalifikuje się 6 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.
POWODZENIA!!!

1)

Cesare Lombroso jest przedstawicielem:
a) ruchu obrony społecznej
b) szkoły klasycznej
c) szkoły pozytywnej
d) szkoły socjologicznej

2)

Tzw. stygmaty przestępcze były charakterystyczne dla:
a) ruchu obrony społecznej
b) szkoły klasycznej
c) szkoły pozytywnej
d) szkoły socjologicznej

3)

Leon Radzinowicz był przedstawicielem:
a) restorative justice
b) szkoły klasycznej
c) szkoły pozytywnej
d) szkoły socjologicznej

4)

Zasada talionu:
a) przewidywała pozbawienie sprawcy organu niezbędnego do ponownego popełnienia
przestępstwa
b) to odwet realny
c) dotyczyła zarówno sprawcy jak i jego rodziny
d) powstała w XV w.

5)

Indywidualizacja odpowiedzialności:
a) dotyczy też okoliczności osobistych sprawcy
b) nie dotyczy okoliczności osobistych sprawcy
c) polega na odpowiedzialności tylko za własne czyny i nie dopuszcza odpowiedzialności
grupowej
d) polega na odpowiedzialności tylko za własne czyny i w wyjątkowych okolicznościach
dopuszcza odpowiedzialność grupową

6)

Zasada represji wszechświatowej:
a) dotyczy delicta iuris gentium
b) ma charakter bezwarunkowy w stosunku do obywateli polskich
c) ma charakter subsydiarny w stosunku do cudzoziemców
d) ma charakter warunkowy w stosunku do cudzoziemców

7)

Teoria finalna:
a) została sformułowana przez prof. Mariana Cieślaka
b) to inaczej teoria celowości
c) to inaczej teoria przyczynowości woli
d) traktuje skutek jako część czynu

8)

Teoria ekwiwalencji:
a) to inaczej teoria przeciętnej przyczynowości
b) to inaczej teoria równowartości warunków
c) charakteryzuje się wartościowaniem warunków
d) zakłada, iż istotną przyczyną jest tylko taka, która oznacza zachowanie człowieka wypełniające
znamiona typu czynu zabronionego

9)

Sprawcą przestępstwa indywidualnego może być:
a) extraneus
b) intraneus
c) każdy człowiek
d) wyłącznie podmiot o pewnych określonych właściwościach

10) Zasada czynu wyraża się w tym, że:
a) cogitationis poenam nemo patitur
b) nullum crimen sine actione
c) nullum crimen sine periculo sociali
d) nullum sanctio sine action
11) Restorative justice:
a) proponuje mediację i naprawienie wyrządzonej szkody
b) proponuje mediację i restytucję naruszonych więzi społecznych
c) to sprawiedliwość naprawcza
d) to sprawiedliwość retrybutywna
12) Przestępstwa skutkowe:
a) to inaczej przestępstwa materialne
b) to inaczej przestępstwa formalne
c) zaliczamy do nich zabójstwo
d) zaliczamy do nich znęcanie się
13) Twórcami kodeksu karnego z 1932 r. byli:
a) Jerzy Sawicki
b) Juliusz Makarewicz
c) Stanisław Śliwiński
d) Wacław Makowski
14) Środkami karnymi nie są:
a) grzywna
b) nawiązka
c) ograniczenie wolności
d) przepadek
15) Środek karny jakim jest zakaz wstępu na imprezę masową:
a) orzeka sąd
b) orzeka organ administracji publicznej
c) orzekany jest w przypadkach wskazanych w ustawie
d) orzekany jest w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
16) Które ze zdań są prawdziwe:
a) Przestępstwo jest zbrodnią albo wykroczeniem
b) Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą
ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc
c) Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
3 albo karą surowszą
d) Zbrodnię można popełnić umyślnie lub nieumyślnie, jeżeli ustawa tak przewiduje
17) Sąd nie może orzec kary:
a) 2,5 roku pozbawienia wolności
b) 20 lat pozbawienia wolności
c) 20 miesięcy pozbawienia wolności
d) 20 razów batem
18) Nawiązkę orzeka się w wysokości do:
a) 20 tysięcy złotych
b) 50 tysięcy złotych
c) 75 tysięcy złotych
d) 100 tysięcy złotych

19) Do środków probacyjnych zaliczamy
a) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca
pobytu bez zgody sądu
b) poddanie się leczeniu w ośrodku leczenia odwykowego
c) warunkowe przedterminowe zwolnienie
d) warunkowe umorzenie postępowania
20) Kara grzywny
a) jest zawsze wymierzana kwotowo
b) jest orzekana bez względu na możliwość jej zapłacenia
c) może być orzeczona wobec sprawcy o charakterze chuligańskim
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
21) Artykuł 115 k.k. nie zawiera definicji
a) dokumentu
b) najniższego wynagrodzenia
c) statku powietrznego
d) żołnierza
22) Funkcjonariuszem publicznym jest w rozumieniu kodeksu karnego jest: (art. 115)
a) kurator sądowy
b) osoba pełniąca czynną służbę wojskową
c) pracownik administracji rządowej
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
23) Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
a) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila
3
b) zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,5 mg
c) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,25 promila
3
d) zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg
24) Kodeks karny:
a) jest jedynym źródłem przepisów karnych w Polsce
b) składa się z dwóch części – ogólnej i szczegółowej
c) ustanawia absolutny zakaz karania nieletnich
d) wszedł w życie 1 września 1998 r.
25) Zatarciu podlega przestępstwo:
a) kradzieży
b) szpiegostwa
c) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
d) zamachu na życie prezydenta RP
26) W razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, nie można wykonać kary, jeżeli
od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 30 lat
d) 35 lat
27) Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć:
a) 560 stawek dziennych grzywny
b) 25 lat pozbawienia wolności
c) 15 lat pozbawienia wolności
d) 18 miesięcy ograniczenia wolności
28) Nieletni, po ukończeniu 15 lat może odpowiadać na zasadach określonych kodeksie karnym jeżeli
dopuszcza się :
a) przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym stosując podstęp albo gwałt na osobie
b) przetrzymywania zakładnika w celu zmuszenia osoby fizycznej lub prawnej do określonego
zachowania się
c) zabicia człowieka ze szczególnym okrucieństwem
d) zgwałcenia wspólnie z inną osobą

29) Kto zabija człowieka podlega karze:
a) pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8
b) pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12
c) karze 25 lat pozbawienia wolności
d) karze dożywotniego pozbawienia wolności
30) Osobą najbliższą w rozumieniu art. 155 KK jest:
a) ojczym
b) przyrodnie rodzeństwo
c) osoba pozostająca we wspólnym pożyciu
d) małżonek przysposobionego
31) Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności:
a) od 2 miesięcy do lat 3
b) od 3 miesięcy do lat 3
c) od 2 miesięcy do lat 5
d) od 3 miesięcy do lat 5
32) Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności:
a) od roku do lat 10
b) od 2 lat do 10
c) od roku do lat 12
d) od 2 lat do 12
33) Kodeks wykroczeń został uchwalony w roku:
a) 1969
b) 1971
c) 1988
d) 1997
34) Na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po
ukończeniu lat:
a) 13
b) 15
c) 17
d) 18
35) Wykroczenie uważa się za popełnione:
a) w na miejscu gdzie nastąpił lub miał nastąpić skutek czynu
b) tylko w miejscu gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany
c) w czasie, w którym sprawca działał
d) w czasie, w którym sprawca zaniechał działania, do którego był obowiązany

Pytania otwarte:
1)

Połącz początek zdania (oznaczony cyfrą) z jego zakończeniem (oznaczonym literą )
Uwaga! Do niektórych cyfr może pasować więcej niż jedna litera

Podżeganie
Pomocnictwo
Usiłowanie

1
2
3

A
B
C
D
E

jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.
nie jest karalne, gdy sprawca dobrowolnie od niego odstąpił, w
szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł
skorzystaniu z nich w przyszłości
nie jest karalne, gdy sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania lub
zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
polega na nakłanianiu innej osoby w celu skierowania przeciwko niej
postępowania karnego, do popełnienia czynu zabronionego.
zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że
dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego
się do popełnienia na nim czynu zabronionego.

2)

Podziel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

poniższe okoliczności na okoliczności łagodzące i obciążające
Dolus premeditatus
Dolus repentinus
Okoliczności łagodzące
Młody wiek sprawcy
Nagminność danego rodzaju przestępstw
Ograniczona poczytalność
Stan nietrzeźwości

Okoliczności obciążające

3) Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
a) ……..- gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
b) ……..- gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
c) ……..- gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
d) ……..- gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
e) ……..- gdy chodzi o pozostałe występki.
4)

Uzupełnij zdania:
a) Zgodnie z art. 19 KW kara aresztu trwa najkrócej …….….., najdłużej ............; wymierza się ją w

..…………..…. .
b)
c)

5)

Zgodnie z art. 20 KW kara ograniczenia wolności trwa ….………………….………… .
Zgodnie z art. 24 KW grzywnę wymierza się w wysokości od …………..do ……………. złotych.

Do środków zabezpieczających zaliczamy: (wymień trzy)

…………………………….…………………………….…………………………….…….
….……………….…………………………….…………………………….……………..
…………………………….…………………………….…………………………….……
…………..……….…………………………….…………………………….……………
…..…………………………….…………………………….……………………………...
KARTA ODPOWIEDZI
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