Test egzaminacyjny – prawo karne i postępowanie karne
1. Zgodnie z kodeksem karnym nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony:
a) którego społeczna szkodliwość jest znikoma
b) którego społeczna szkodliwość nie jest znaczna
c) którego społeczna szkodliwość jest nieznaczna
2. Zgodnie z kodeksem karnym:
a) przestępstwo jest tylko występkiem popełnionym umyślnie
b) przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem
c) przestępstwo jest tylko zbrodnią
3. Zgodnie z kodeksem karnym sąd może wymierzyć grzywnę:
a) tylko jako karę samoistną
b) zawsze obok kary pozbawienia wolności
c) także obok kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął
4. Zgodnie z kodeksem karnym jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia
wolności nieprzekraczającą 8 lat:
a) można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności
b) obligatoryjnie wymierza się bezwzględną karę pozbawiania wolności
c) dozór kuratora jest obligatoryjny
5. Zgodnie z kodeksem karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne:
a) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 1 roku, jeżeli sprawca w czasie
popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności
b) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności
c) wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia
wolności
6. Zgodnie z kodeksem karnym w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania
następuje:
a) tylko na wniosek z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej
wykonania
b) z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia
jej wykonania
c) z upływem 3 lat od uprawomocnienia się wyroku
7. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego sąd rejonowy:
a) orzeka tylko w pierwszej instancji
b) jest właściwy do rozpoznania spraw o wszystkie występki
c) rozpoznaje również środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie
8. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego pokrzywdzony może złożyć wniosek z art.
46 § 1 k.k:
a) do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
1

b) do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego
c) do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej
9. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego jeżeli oskarżony jest nieletni lub
ubezwłasnowolniony:
a) jego przedstawiciel ustawowy może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności
procesowe
b) jego przedstawiciel ustawowy nie może podejmować na jego rzecz żadnych czynności
procesowych
c) jego przedstawiciel ustawowy obligatoryjnie musi podejmować na jego rzecz wszelkie
czynności procesowe
10. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżony może mieć jednocześnie:
a) tylko jednego obrońcę
b) nie więcej niż trzech obrońców
c) łącznie dwóch obrońców
11. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżony:
a) ma prawo składać wyjaśnienia
b) musi złożyć wyjaśnienia
c) nie może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania
12. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego wydanie wyroku nakazowego jest
niedopuszczalne jeżeli:
a) w sprawie prowadzono śledztwo
b) jeżeli oskarżony nie ukończył 21 lat
c) jeżeli oskarżony nie włada językiem polskim

Praca pisemna z prawa karnego materialnego i procesowego
W dniu 8 września 2019r. Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok, na którego ogłoszenie nie
stawił się oskarżony ani jego obrońca, prawidłowo zawiadomieni.
W dniu 21 października 2019r. obrońca oskarżonego wniósł o przywrócenie terminu do
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie go na piśmie podając, że
uchybił terminowi z uwagi na awarię systemu komputerowego w kancelarii, a następnie urlop
wypoczynkowy związany z wyjazdem do Australii na okres 3 tygodni. Dopiero oskarżony
zaniepokojony brakiem kontaktu ze strony obrońcy oraz brakiem informacji o dalszym toku
postępowania przypomniał obrońcy w dniu 17 października 2019r. o konieczności złożenia
wniosku, co uświadomiło obrońcy popełniony błąd.
Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia sądu w tej sprawie.
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Praca pisemna z prawa cywilnego
W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął pozew Gminy Rybnik przeciwko Janowi Kowalskiemu o
zapłatę. Na skutek wniesienia powyższego pozwu Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział I
Cywilny w dniu 13 sierpnia 2017 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Przy próbie doręczenia tego nakazu okazało się, że pozwany nie żyje. Ze skróconego aktu
zgonu pozwanego wynikało, że zmarł on w dniu 30 czerwca 2017 r.
Proszę sporządzić projekt postanowienia wraz z jego uzasadnieniem.
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