I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym.
„W kręgach prawa karnego procesowego”
I ETAP – 21. kwietnia 2010r.
Nazwisko i imię:...........................................
Rok studiów:................................................
Kierunek studiów:.......................................
Etap składa się z 35 pytań. 30 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 45 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) Funkcje prawa karnego procesowego:
a) funkcja gwarancyjna
b) funkcja instrumentalna
c) funkcja porządkująca (regulacyjna)
d) funkcja przygotowawcza
2) Stały międzynarodowy sąd karny powołany do sądzenia najpoważniejszych zbrodni wagi
międzynarodowej to:
a) Europejski Trybunał Sprawiedliwości
b) Międzynarodowy Trybunał Karny
c) Międzynarodowy Sąd Karny
d) Międzynarodowy Trybunał Sądowy
3) Absolutio ab instantia to:
a) jedna z faz postępowania przygotowawczego
b) rodzaj apelacji
c) bezwzględność instytucji
d) rodzaj wyroku
4) Organy uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzeń, wnoszenia i popierania oskarżenia przed
sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym jak
również z zakresu spraw zleconych tym organom to:
a) organy Inspekcji Handlowej
b) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
c) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
d) Urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej
5) Opinia psychiatryczna:
a) jest konieczna tylko tedy gdy osoba wcześniej przebywała w szpitali psychiatrycznym
b) jest potrzebna gdy zachodzą uzasadnione okoliczności
c) jest zawsze konieczna
d) wystawiana jest tylko przy popełnieniu ciężkich zbrodni
6) Rodzaje oskarżycieli posiłkowych:
a) konkurujący
b) pomocniczy
c) subsydiarny
d) uboczny
7) Stroną czynną w postępowaniu przygotowawczym jest:
a) oskarżyciel posiłkowy (uboczny i posiłkowy)
b) oskarżyciel prywatny
c) oskarżyciel publiczny
d) pokrzywdzony

8) Obrona z urzędu ma charakter:
a) obligatoryjny
b) subsydiarny
c) konstytutywny
d) cywilnoprawny
9) W prawie karnym procesowym przyjmuje się ogólną zasadą, że:
a) stosuje się przepisy obowiązujące w chwili ujęcia sprawcy
b) stosuje się przepisy obowiązujące w czasie popełnienia przestępstwa
c) zastosowanie maja przepisy procesowe obowiązujące przed popełnieniem przestępstwa
d) zastosowanie mają przepisy procesowe obowiązujące w czasie trwania procesu
10) Pierwsza polska ustawa karnoprocesowa pochodzi z:
a) 1928
b) 1935
c) 1945
d) 1969
11) Postępowanie w sprawie o występek można umorzyć, jeżeli:
a) kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona
b) nie sprzeciwia się temu interes pokrzywdzonego
c) orzeczenie kary wobec oskarżonego byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i
wysokość kary orzeczonej za inne przestępstwo
d) zagrożony jest on karą pozbawienia wolności do lat 8
12) Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia:
a) nie wiąże sądu
b) nie wiąże sądu tylko w określonych przypadkach
c) wiąże sąd tylko w określonych przypadkach
d) wiąże sąd w każdym przypadku
13) Sąd apelacyjny może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu jako sądowi pierwszej
instancji:
a) na wniosek sądu rejonowego
b) tylko jeśli jest to sprawa o zbrodnię
c) z powodu szczególnej wagi sprawy
d) zawsze
14) Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie:
a) trzech sędziów
b) trzech sędziów, jeśli ustawa nie stanowi inaczej
c) pięciu sędziów, jeśli jest to apelacja lub kasacja od wyroku orzekającego karę 25 lat
pozbawienia wolności
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
15) Pokrzywdzonym jest:
a) instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, jeśli posiada osobowość prawną
b) osoba fizyczna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez
przestępstwo
c) osoba prawna, tylko jeżeli jej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone przez
przestępstwo
d) zakład ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną
pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia
16) Sąd umarza postępowanie, jeżeli osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego oskarżyciela
prywatnego w terminie:
a) 3 miesięcy
b) 30 dni
c) zawitym 3 miesięcy
d) zawitym miesiąca
17) W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:
a) gdy postępowanie toczy się przed sądem okręgowym
b) gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę
c) jest nieletni
d) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności

18) Postanowienie powinno zawierać:
a) datę wydania postanowienia
b) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie
c) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej
d) uzasadnienie w wymienionych w ustawie przypadkach
19) Spisania protokołu wymagają:
a) przeprowadzenie okazania
b) przyjęcie poręczenia
c) wyjęcie zwłok z grobu
d) zatrzymanie danych informatycznych
20) Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone na okres:
a) najwyżej 3 miesięcy z każdorazową możliwością przedłużenia na okres najwyżej dalszych 3
miesięcy
b) najwyżej 2 miesięcy z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, na
okres najwyżej dalszych 2 miesięcy
c) najwyżej 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, na
okres kolejnych 6 miesięcy
d) najwyżej 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, na
okres najwyżej dalszych 3 miesięcy
21) List żelazny:
a) może być wydany, gdy oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, iż stawi się do
sądu lub prokuratury w oznaczonym terminie
b) może wydać oskarżanemu właściwy miejscowo sąd rejonowy
c) wydaje się za poręczeniem majątkowym
d) zapewnia możliwość odpowiadania z wolnej stopy
22) Śledztwo prowadzi się w sprawach:
a) o występki, gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów
b) o występki, gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego
c) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia
d) o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu
na zawiłość sprawy
23) Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie
uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek bez przeprowadzenia rozprawy,
jeżeli:
a) okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości
b) oskarżony nie był dotąd karany
c) postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte
d) występek zagrożony jest karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności
24) W postępowaniu nakazowym:
a) sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu
i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości
b) sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu z udziałem stron
c) wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne w sprawie z oskarżenia prywatnego
d) wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne w stosunku do osoby pozbawionej
wolności w tej lub innej sprawie
25) Właściwy do wydania wyroku łącznego jest:
a) jeżeli orzekały sądy powszechny i szczególny, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który
wymierzył karę surowszą podlegającą łączeniu
b) jeżeli orzekały sądy powszechny i szczególny, o karze łącznej orzeka sąd powszechny
c) sąd wyższego rzędu, jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu
d) sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji
26) Immunitet konsularny obejmuje:
a) kierowników konsularnych
b) pracowników służb administracyjnych i technicznych konsulatów
c) urzędników konsularnych
d) członków rodzin urzędników konsularnych

27) Reguła interpretacyjna, w myśl której należy stosować środek najmniej dotkliwy, a tymczasowe
aresztowanie tylko wówczas, gdy inny środek zapobiegawczy jest niewystarczający jest określana jako
dyrektywa:
a) minimalizacji
b) proporcjonalności
c) umiaru
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
28) Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli:
a) jest niedopuszczalny z mocy ustawy
b) odmowa przyjęcia środka odwoławczego nie należy do kompetencji prezesa sądu pierwszej
instancji
c) został wniesiony po terminie
d) został wniesiony przez osobę nieuprawnioną
29) Apelacja musi zawierać:
a) nowe fakty lub dowody
b) podpis wnoszącego apelację
c) treść żądania
d) wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia
30) Wyroku warunkowo umarzającym postępowanie musi zawierać:
a) dokładnie określenie czyn oskarżonego
b) okres próby
c) przepis ustawy karnej, pod który czyn podpada
d) w razie potrzeby rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych

PYTANIA OTWARTE
31) W ramach fazy rozprawy głównej wyróżniamy następujące etapy:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………………………………

32) Zgodnie z art. 40 KPK sędzia podlega wyłączenia z mocy prawa gdy:
(wymień 6 przypadków)

33) Z wnioskiem o ułaskawienie może wystąpić:
(wymień 5 podmiotów)

34) Dopasuj przesłanki do nadzwyczajnego środka zaskarżenia
a)

sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej
rozprawie
b) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu
c) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa
do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia
d) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi,
wskazujące na to, że skazany nie popełnił czynu
e) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
f) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
g) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa
Kasacja

Wznowienie postępowania

35) Uzupełnij zdania:
a) Wstępnej kontroli formalnej aktu oskarżenie dokonuje ……………………. .
b) W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących
udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez ………………………………………… ..;
…………………………………..….;……………………………………...…….;…………………………………………..
c) Nie wolno przesłuchiwać jako świadków obrońcy, co do faktów ……………………...
………………………………………………………………………………..
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