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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

III LO PR - Prawo karne

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Przestrzeganie zasady nullum crimen sine lege jest gwarancją
 

( ... / 1 p.)

2 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Zgodnie z funkcją prewencyjną kara służy

( ... / 1 p.)

3 Dopisz do podanych kar możliwy czas ich trwania.
A. kara ograniczenia wolności – ...
B. kara pozbawienia wolności – ...
C. kara pozbawienia wolności za niezrealizowanie orzeczonego środka karnego – ...

( ... / 1 p.)

4 Rozstrzygnij, czy podane zadania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

( ... / 1 p.)

5 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Orzekaną na rzecz pokrzywdzonego karą pieniężną nakładaną na sprawcę występku jest

( ... / 1 p.)

6 Wyjaśnij, dlaczego czyn zabroniony określony w podanym przepisie prawnym jest wykroczeniem.
 
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Źródło: Dz. U. z 2021 r. poz. 281.

( ... / 1 p.)

7 Przyporządkuj właściwe opisy do wymienionych pojęć.
A. apelacja
B. kasacja
C. zażalenie
 
1. Środek umożliwiający wznowienie postępowania karnego na wniosek stron lub z urzędu przed Sądem
Najwyższym.
2. Środek umożliwiający odwołanie się od wyroku sądu I instancji do wyroku sądu II instancji.
3. Środek pozwalający na zakwestionowanie decyzji sądu składany w ciągu 7 dni od wydania postanowienia.
4. Środek pozwalający na zaskarżenie prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego
postępowanie w danej sprawie.

( ... / 1 p.)

8 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Osobowym źródłem dowodowym w procesie karnym jest

( ... / 1 p.)

A. ochrony przed nieuzasadnionym
wykorzystywaniem środków przymusu i represji.

C. zapewnienia bezstronności w rozpatrywaniu spraw
przez sąd.

B. zapobiegania przypadkom niesłusznego skazania
za czyn niepopełniony.

D. rozstrzygania przez sąd wszystkich wątpliwości na
korzyść oskarżonego.

A. ukaraniu postępowania nieakceptowanego i
zabronionego przez prawo.

C. odstraszaniu potencjalnych sprawców od
popełniania przestępstw.

B. zmianie myślenia i zachowania skazanych poprzez
oddziaływania wychowawcze.

D. wyrównaniu wyrządzonych szkód i zaspokojeniu
poczucia sprawiedliwości.

1. Każdy czyn zabroniony, który jest zawiniony i bezprawny, jest
przestępstwem. P F

2. Poziom szkodliwości społecznej czynu zabronionego jest
uzależniony od stopnia zawinienia. P F

3. W przypadku poczytalności ograniczonej w znacznym stopniu jest
możliwe nadzwyczajne złagodzenie kary. P F

4. Sprawcy czynu zabronionego można przypisać winę umyślną,
nieumyślną lub bezprawność kryminalną. P F

A. mandat karny. B. przepadek mienia. C. grzywna. D. nawiązka.

A. pełnomocnik. B. biegły. C. oskarżyciel. D. pokrzywdzony.
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9 Wskaż uprawnienia świadka w procesie karnym. ( ... / 1 p.)

10 Rozstrzygnij, czy podane zadania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

( ... / 1 p.)

A. prawo do zastrzeżenia swoich danych osobowych E. prawo do żądania niejawnego przesłuchania
B. prawo do wsparcia ze strony oskarżyciela
publicznego

F. prawo do przejrzenia akt sprawy

C. prawo do milczenia lub odmowy odpowiedzi bez
podania przyczyny

G. prawo do złożenia wniosku o zachowanie swojej
tożsamości w tajemnicy

D. prawo do odmowy złożenia zeznań H. prawo do składania wniosków o przeprowadzenie
dowodów

1.
Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego są wszczynane na
wniosek pokrzywdzonego po weryfikacji zawiadomienia o
popełnieniu czynu zabronionego przez organy ścigania.

P F

2.
W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
ściganych na wniosek pokrzywdzonego lub ściganych z oskarżenia
prywatnego postępowanie wszczyna prokurator.

P F

3.
Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego najczęściej
dotyczą stosowania gróźb karalnych lub nieumyślnego narażenia
kogoś na niebezpieczeństwo.

P F

4.
Żeby wszcząć postępowanie prywatnoskargowe, pokrzywdzony
jako oskarżyciel musi wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia i w
trakcie rozprawy przedstawić dowody domniemanej winy.

P F


