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Nr kodu kandydata

Część I
Pytania testowe do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta
prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie z zakresu prawa karnego
materialnego, prawa karnego procesowego, prawa konstytucyjnego oraz ustroju
i organizacji sądów oraz prokuratury

Ilość poprawnych odpowiedzi.............

Liczba uzyskanych punktów.................

1. Zgodnie z Kodeksem karnym

nie stanowi przestępstwa

czyn

zabroniony, którego:
a) społeczna szkodliwość nie jest znaczna;
b) społeczna szkodliwość jest znikoma;
c) społeczna szkodliwość nie jest wysoka;
d) społeczna szkodliwość jest niewielka.

2. Zgodnie z Kodeksem karnym zbrodnią jest czyn zabroniony:
a) zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat;
b) zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat;
c) zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą
surowszą;
d) zagrożony karą pozbawienia wolności i grzywną.
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3. Zgodnie z Kodeksem karnym jedną z form zjawiskowych czynu
karalnego jest:
a) pomocnictwo;
b) usiłowanie;
c) przygotowanie;
d) dokonanie.

4. Zgodnie z Kodeksem karnym sprawca, który działa w obronie
koniecznej:
a) nie popełnia przestępstwa;
b) nie podlega karze;
c) podlega karze ale z zastosowaniem nadzwyczajnego złagodzenia kary;
d) odpowiada

na

podstawie

przepisu

przewidującego

łagodniejszą

odpowiedzialność.

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
najwyższa liczba stawek dziennych grzywny wynosi:
a) 260;
b) 350;
c) 800;
d) 540.

6. Zgodnie z Kodeksem karnym środkiem karnym jest:
a) ograniczenie wolności;
b) pozbawienie praw publicznych;
c) pobyt w zakładzie psychiatrycznym;
d) poręczenie majątkowe.
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7. Zgodnie z Kodeksem karnym warunkowego umorzenia postępowania
nie stosuje się do sprawcy

przestępstwa zagrożonego

karą

przekraczającą:
a) 3 lata pozbawienia wolności;
b) 5 lat pozbawienia wolności;
c) 2 lat pozbawienia wolności;
d) 1 rok pozbawienia wolności.

8. Zgodnie z Kodeksem karnym zawieszenie wykonania kary pozbawienia
wolności wobec sprawcy młodocianego następuje na okres próby, który
wynosi:
a) od roku do czterech lat;
b) od dwóch do czterech lat;
c) od roku do trzech lat;
d) od dwóch do pięciu lat.

9. Zgodnie z Kodeksem karnym mieniem znacznej wartości jest mienie,
którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego:
a) przekracza dwustukrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia;
b) przekracza 1 000 000 zł;
c) przekracza 200 000 zł;
d) przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

10. Zgodnie z Kodeksem karnym młodocianym jest sprawca, który:
a) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 18 lat;
b) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat;
c) w czasie orzekania przez sąd pierwszej instancji nie ukończył 25 lat;
d) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat iw czasie
orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
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11. Zgodnie z Kodeksem karnym współdziałający, który dobrowolnie
zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego:
a) nie popełnia przestępstwa;
b) nie podlega karze;
c) popełnia przestępstwo ale sąd odstępuje od wymierzenia kary;
d) popełnia przestępstwo ale sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.

12. Sąd wyrokiem skazał oskarżonego za popełnienie dwóch przestępstw
wymierzając kary jednostkowe pozbawienia wolności:
- za czyn I 1 rok pozbawienia wolności
- za czyn II 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
która z wymierzonej następnie kary łącznej

pozbawienia wolności jest

nieprawidłowa:
a) 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
b) 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
c) 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
d) 3 lata pozbawienia wolności.

13. Jaką decyzję procesową podejmie prokurator w wypadku stwierdzenia,
że w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego nastąpiło
przedawnienie karalności przestępstwa:
a) wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;
b) wystąpi do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania;
c) wyda postanowienie o umorzeniu postępowania;
d) wstąpi do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie
środka zabezpieczającego.
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14. W sprawach o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach
szczególnych orzeka w pierwszej instancji:
a) sąd rejonowy w składzie trzech sędziów;
b) sąd apelacyjny;
c) sąd okręgowy;
d) sąd rejonowy w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

15. Ilu obrońców może mieć jednocześnie oskarżony :
a) liczbę ustaloną przez sąd;
b) dowolną liczbę;
c) nie więcej niż trzech;
d) tylko jednego.

16.0 wyłączeniu oskarżyciela publicznego orzeka:
a) sąd, przed którym toczy się postępowanie;
b) przewodniczący składu orzekającego;
c) prokurator nadrzędny;
d) prokurator bezpośrednio przełożony.

17. W jakim terminie od doręczenia zawiadomienia o ponownym wydaniu
przez

prokuratora

postanowienia

o

umorzeniu

postępowania

pokrzywdzony, który uprzednio zaskarżył postanowienie o umorzeniu
i zostało ono uchylone przez sąd,

może wnieść subsydiarny akt

oskarżenia:
a) w terminie miesiąca;
b) w terminie 14 dni;
c) w terminie 30 dni;
d) w terminie 7 dni.
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18. Na

zarządzenie

prokuratora

o

odmowie

udostępnienia

akt

w postępowaniu przygotowawczym zażalenie przysługuje stronom do :
a) prokuratora nadrzędnego;
b) prokuratora bezpośrednio przełożonego;
c) sądu;
d) zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

19. Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym stosuje:
a) prokurator prowadzący postępowanie;
b) sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie na wniosek
prokuratora;
c) sąd właściwy do rozpoznania sprawy na wniosek prokuratora;
d) sąd rejonowy właściwy według miejsca zatrzymania podejrzanego na
wniosek prokuratora.

20. Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie o przestępstwo skarbowe
może być wydane:
a) wyłącznie przez prokuratora;
b) przez Policję na polecenie prokuratora;
c) przez

prokuratora

lub

finansowy

organ

postępowania

przygotowawczego;
d) wyłącznie przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.

21. W toku postępowania przygotowawczego funkcjonariusz Policji nie
może:
a) wydać postanowienia o przedstawieniu zarzutów;
b) wydać postanowienia o powołaniu biegłego;
c) wydać postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym;
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d) wydać

postanowienia

o

wyłączeniu

materiałów

do

odrębnego

postępowania.

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego śledztwo, które nie zostało
zakończone w ciągu roku, na dalszy czas oznaczony powyżej roku może
przedłużyć:
a) prokurator prowadzący lub nadzorujący śledztwo;
b) prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym
śledztwo;
c) prokurator bezpośrednio przełożony wobec prokuratora nadzorującego
lub prowadzącego śledztwo;
d) prokurator nadzorujący śledztwo.

23. Na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa zażalenie
przysługuje do:
a) sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzono śledztwo;
b) sądu właściwego do rozpoznania sprawy;
c) do prokuratora nadrzędnego;
d) do sądu okręgowego, w okręgu którego prowadzono śledztwo.

24. Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy:
a) w każdym przypadku;
b) nie może cofnąć środka odwoławczego gdy wniósł go obrońca;
c) nie może cofnąć środka odwoławczego

gdy wniósł

go oskarżyciel

publiczny lub zachodzi wypadek obligatoryjnej obrony;
d) nigdy nie może cofnąć wniesionego środka odwoławczego.
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25. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego poręczenie majątkowe
w toku postępowania przygotowawczego może złożyć:
a) tylko podejrzany;
b) tylko jego obrońca;
c) podejrzany albo inna osoba;
d) tylko osoba najbliższa dla podejrzanego;

26. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
a) Marszałek Sejmu;
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
c) Prezes Rady Ministrów;
d) Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

27. Kadencja Senatu wynosi:
a) 6 lat;
b) 4 lata;
c) 5 lat;
d) 10 lat;

28. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej
są:
a) ustawy i rozporządzenia;
b) ustawy, uchwały i zarządzenia;
c) ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego;
d) konstytucja,

ustawy,

ratyfikowane

umowy

międzynarodowe

i rozporządzenia.
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29. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
a) sądy;
b) sądy i prokuratura;
c) sądy powszechne i sądy wojskowe;
d) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy
wojskowe.

30. Sędziów powołuje:
a) Minister Sprawiedliwości;
b) Krajowa Rada Sądownictwa;
c) Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej

na wniosek Krajowej

Rady

Sądownictwa;
d) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wiosek Ministra Sprawiedliwości.

31. Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
na stanowisko prokuratorskie powołuje:
a) Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego;
b) Minister Sprawiedliwości na wniosek Prokuratora Krajowego;
c) Prokurator Krajowy po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego;
d) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego.

32. Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani
tymczasowo aresztowany bez zezwolenia:
a) przełożonego dyscyplinarnego;
b) sądu dyscyplinarnego;
c) rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego;
d) Prokuratora Generalnego.
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33. Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego
upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do przeprowadzenia
czynności procesowej polegającej na:
a) przesłuchaniu podejrzanego;
b) przeprowadzeniu konfrontacji świadka z podejrzanym;
c) przesłuchaniu świadka;
d) okazaniu osoby.

34. W sprawach dyscyplinarnych prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury orzekają:
a) sądy dyscyplinarne działające przy Prokuratorze Generalnym;
b) rzecznik dyscyplinarny;
c) sądy dyscyplinarne działające przy sądach apelacyjnych;
d) sądy dyscyplinarne działające przy Prokuratorze Krajowym.

35. Asesor prokuratury, któremu powierzono

wykonywanie czynności

prokuratorskich:
a) może wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla prokuratorów;
b) nie może występować przed Sądem Najwyższym;
c) nie może stosować środków zapobiegawczych;
d) nie może sporządzać wniosków o zastosowanie

tymczasowego

aresztowania.

36. Wytyczne Prokuratora Generalnego, wydane na wniosek Prokuratora
Krajowego,

dotyczące

metodyki

prowadzenia

postępowania

przygotowawczego są wiążące:
a) wyłącznie dla prokuratorów i asesorów prokuratury;
b) dla wszystkich organów prowadzących postępowania przygotowawcze;
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c) dla prokuratorów i Policji w zakresie powierzonych im do prowadzenia
postępowań;
d) wyłącznie dla prokuratorów.

Niniejszy zestaw zakończono na 36 pytaniu testowym.
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Część II

Tematy pracy pisemnej

Nr 1.
Alfred S. dokonał napadu rabunkowego na stację paliw w dniu 15 listopada
2016 roku w Rzeszowie, podczas którego sterroryzował obsługę plastikową atrapą,
która stanowiła wierną

imitację pistoletu Walter i zabrał pieniądze z kasy w kwocie

2000 zł. Prowadzący śledztwo funkcjonariusz Policji

wystąpił do prokuratora

z wnioskiem o przedstawienie Alfredowi S. zarzutu popełnienia zbrodni z art. 280 § 2
k.k. motywując to tym, że pokrzywdzeni pracownicy stacji

byli przekonani, że

napastnik posługuje się bronią palną. Czy stanowisko funkcjonariusza Policji jest
zasadne i jaką decyzję powinien podjąć prokurator?

Nr 2.
W sprawie o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k.

w zw. z art. 294 § 1 k.k.

polegające na przywłaszczeniu prawa do nieruchomości w postaci działki gruntu
zawiadomienie o przestępstwie

złożył współwłaściciel

pokrzywdzonej spółki

Tempus Sp. z o.o. roszcząc sobie prawo do spornej działki, przy czym nie pełnił on
żadnej funkcji we władzach spółki.
W sprawie tej prokurator umorzył postępowanie wobec braku znamion czynu
zabronionego i zarządził doręczenie odpisu postanowienia spółce Tempus, jako
pokrzywdzonemu z pouczeniem o prawie do zaskarżenia postanowienia. Spółka
Tempus

nie wniosła zażalenia w ustawowym terminie.

o przestępstwie powiadomiono o umorzeniu postępowania

Zawiadamiającego
bez jakiegokolwiek

pouczenia.
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Zawiadamiający

złożył pismo do prokuratury, w którym kwestionuje

zasadność umorzenia.
Proszę ocenić prawidłowość działań prokuratora i wskazać co należy zrobić
w tej sytuacji procesowej.
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