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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 i prokuratury

Ilość poprawnych odpowiedzi

Liczba uzyskanych punktów

1. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa
inna niż w czasie popełnienia przestępstwa stosuje się:
a) zawsze ustawę obowiązującą w czasie popełnienia przestępstwa;
b) przepisy obu ustaw, wybierając z nich te które są względniejsze dla
sprawcy;
c) ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio
jeżeli jest względniejsza dla sprawcy;
d) zawsze ustawę nową.
2. Zgodnie z kodeksem karnym, w stosunku do sprawcy współdziałającego
z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec
organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób
uczestniczących w popełnieniu przestępstwa, oraz istotne okoliczności jego
popełnienia sąd:
a) stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary;
b) warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności;
c) warunkowo umarza postępowanie;
d) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ale tylko na wniosek
prokuratora.
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3. Zgodnie z kodeksem karnym, środkiem kompensacyjnym nie jest:
a) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
b) świadczenie pieniężne;
c) nawiązka;
d) obowiązek naprawienia szkody.

4. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa
zdolność sprawcy do rozpoznania znaczenia czynu była w znacznym
stopniu ograniczona:
a) sąd umarza postępowanie;
b) sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary;
c) sąd umarza postępowanie i może zastosować środki zabezpieczające;
d) sąd umarza postępowanie i stosuje środki zabezpieczające.
5. Zgodnie z kodeksem karnym, w przypadku warunkowego zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności wobec młodocianego okres próby
wynosi:
a) od 3 do 5 lat;
b) od 2 do 5 lat;
c) do 1 do 5 lat;
d) od 2 do 3 lat.

6. Zgodnie z kodeksem karnym, środkiem karnym nie jest:
a) pozbawienie praw publicznych;
b) świadczenie pieniężne;
c) poręczenie majątkowe;
d) zakaz wstępu na imprezę masową.
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7. Zgodnie z kodeksem karnym, sąd orzeka przepadek korzyści majątkowej,
którą osiągnął sprawca chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa
albo jej równowartość, poza przypadkiem gdy:
a) korzyść majątkowa lub jej równowartość podlega zwrotowi na podstawie
części szczególnej kodeksu karnego;
b) korzyść majątkowa lub jej równowartość zostały przeniesione na inną osobę
fizyczną lub prawną;
c) korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub
innemu podmiotowi;
d) nie upłynęło 2 lata od czasu osiągnięcia korzyści majątkowej.

8. Zgodnie z kodeksem karnym, odpowiada za pomocnictwo kto:
a) popełnia czyn zabroniony wspólnie i w porozumieniu z inną osobą;
b) w celu popełnienia przestępstwa wchodzi w porozumienie z inną osobą;
c) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca jej wykonanie
czynu zabronionego;
d) w zamiarze aby inna osoba dokonała czynu zabronionego swoim
zachowaniem ułatwia jego popełnienie.

9. Zgodnie z kodeksem karnym, warunkowo umorzonego postępowania nie
można podjąć później niż w ciągu:
a) 6 miesięcy od zakończenia okresu próby;
b) 3 miesięcy od zakończenia okresu próby;
c) 10 miesięcy od czasu popełnienia przestępstwa;
d) 12 miesięcy od czasu popełnienia przestępstwa.
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10. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co
najmniej karą 25 lat pozbawienia wolności, sąd stosując nadzwyczajne
złagodzenie kary wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od:
a) 8 lat;
b) 7 lat i 6 miesięcy;
c) 5 lat;
d) 11 la t.

11. Zgodnie z kodeksem karnym, sąd zawsze zarządza wykonanie kary jeżeli
skazany w okresie próby popełnił:
a) podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
b) podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
ograniczenia wolności lub grzywnę;
c) jakiekolwiek przestępstwo umyślne za które orzeczono karę pozbawienia
wolności;
d) jakiekolwiek przestępstwo, za które orzeczono karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

12. Zgodnie

z

kodeksem

karnym,

czyn

zabroniony,

którego

społeczna

szkodliwość jest znikoma:
a) stanowi przestępstwo ale sąd może odstąpić od wymierzenia kary;
b) nie stanowi przestępstwa;
c) stanowi przestępstwo ale sąd odstępuje od wymierzenia kary;
d) stanowi przestępstwo ale sąd warunkowo umarza postępowanie.
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13. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zażalenie na postanowienie
prokuratora o umorzeniu śledztwa wobec przedawnienia karalności czynu
rozpoznaje:
a) prokurator nadrzędny;
b) sąd właściwy do rozpoznania sprawy;
c) prokurator przełożony;
d) sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone było postępowanie.

14. Zgodnie z

Kodeksem

postępowania

karnego,

w

postępowaniu

przygotowawczym o potrzebie badania stanu zdrowia psychicznego
podejrzanego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym orzeka
sąd na wniosek:
a) prokuratora;
b) biegłych ;
c) obrońcy;
d) podejrzanego.

15. Zgodnie z

Kodeksem

postępowania

karnego,

w

postępowaniu

przygotowawczym kontrola korespondencji podejrzanego z obrońcą nie
może być utrzymywana ani dokonana:
a) po upływie 30 dni od dnia tymczasowego aresztowania;
b) po upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania;
c) korespondencja podejrzanego z obrońcą nie podlega kontroli;
d) po upływie 21 dni od dnia tymczasowego aresztowania.
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16. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, środek zapobiegawczy
w

postaci

poręczenia

majątkowego

w

toku

postępowania

przygotowawczego stosuje:
a) sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie na wniosek
prokuratora;
b) sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji na wniosek prokuratora;
c) prokurator;
d) referendarz sądowy na wniosek prokuratora.

17. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, postanowienie o wszczęciu
śledztwa wydaje:
a) prokurator albo Policja;
b) organ,

któremu

prokurator

zlecił

przeprowadzenie

postępowania

sprawdzającego;
c) prokurator;
d) prokurator albo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

18. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w toku dochodzenia wydanie
postanowienia o zamknięciu dochodzenia:
a) jest wymagane w każdej sprawie;
b) nie jest wymagane, chyba że podejrzany złożył wniosek o sporządzenie
takiego postanowienia;
c) nie jest wymagane, chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany;
d) jest wymagane tylko w sprawie, w której istnieją podstawy do wniesienia
aktu oskarżenia.
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19. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu zwyczajnym
rozprawę główną rozpoczyna:
a) wywołanie sprawy;
b) zwięzłe przedstawienie przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia;
c) przesłuchanie oskarżonego;
d) odebranie

oświadczenia

od

pokrzywdzonego,

że

będzie

działał

w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

20. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od wyroku sądu I instancji
w postępowaniu zwyczajnym stronom przysługuje:
a) apelacja;
b) sprzeciw;
c) zażalenie;
d) kasacja.

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego,

w kwestii przywrócenia

terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia
śledztwa orzeka postanowieniem:
a) organ prowadzący czynności sprawdzające;
b) prokurator, który wydał lub zatwierdził postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa;
c) sąd właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa;
d) prokurator nadrzędny nad prokuratorem, który wydał, lub zatwierdził
postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.
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22. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w toku postępowania
przygotowawczego postanowienie o zarządzeniu przeszukania wydaje:
a) sąd, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie;
b) prokurator;
c) organ prowadzący postępowanie;
d) sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji.

23. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sporządzone na piśmie
uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów

doręcza się

podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie:
a) 7 dni;
b) 21 dni;
c) 14 dni;
d) 30 dni.

24. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd rejonowy

rozpoznaje

środki odwoławcze:
a) w wypadkach wskazanych w ustawie;
b) na każde postanowienie wydane w postępowaniu przygotowawczym:
c) wyłącznie na postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku;
d) wyłącznie na postanowienia prowadzącego postępowanie przygotowawcze
w przedmiocie kosztów.

25. Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej
Polskiej należy do :
a) Sejmu i Senatu;
b) Prezydenta Rzeczypospolitej;
c) Narodu;
d) Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Sejmu.
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26. Zgodnie z Konstytucją RP, komisję śledczą do zbadania

określonej

sprawy może powołać:
a) Prezydent Rzeczypospolitej;
b) Senat;
c) Sejm;
d) Marszałek Sejmu.

27. Zgodnie z Konstytucją RP, obywatelstwo polskie nadaje i wyraża zgodę na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:
a) Prezes Rady Ministrów;
b) Prezydent Rzeczypospolitej;
c) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej;
d) Rada Ministrów.

28. Zgodnie z Konstytucją RP, wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej
Polskiej sprawują:
a) sądy powszechne;
b) Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny;
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy
wojskowe;
d) Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

29. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, prokuratora okręgowego
powołuje:
a) prokurator regionalny;
b) Prokurator Generalny;
c) Prokurator Krajowy;
d) jeden z Zastępców Prokuratora Generalnego.
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30. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, prokuratorem nadrzędnym dla
prokuratora prokuratury okręgowej jest:
a) prokurator okręgowy;
b) prokurator Prokuratury Krajowej;
c) prokurator regionalny;
d) Prokurator Krajowy.

31. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, przewodniczącym zebrania
prokuratorów Prokuratury Krajowej jest:
a) Prokurator Krajowy;
b) Prokurator Generalny;
c) prokurator Prokuratury Krajowej wybrany przez zebranie prokuratorów;
d) prokurator wskazany przez Prokuratora Generalnego.

32. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, prokurator powoływany na
kolejne stanowiska prokuratorskie składa ślubowanie:
a) wobec Prokuratora Generalnego;
b) wobec Prokuratora Krajowego;
c) wobec prokuratora bezpośrednio przełożonego;
d) nie składa ślubowania.

33. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, nadzór nad
działalnością sądów w zakresie orzekania sprawuje:
a) Minister Sprawiedliwości;
b) Sąd Najwyższy;
c) prezesi sądów;
d) Krajowa Rada Sądownictwa.
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34. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesa sądu
okręgowego powołuje:
a) prezes sądu apelacyjnego;
b) Minister Sprawiedliwości;
c) Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Sprawiedliwości;
d) Kolegium sądu apelacyjnego.

35. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, regulamin
wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określa:
a) Rada Ministrów;
b) Prezes Rady Ministrów;
c) Minister Sprawiedliwości;
d) Krajowa Rada Sądownictwa.

36. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, publiczność z sali
rozpraw z powodu jej niewłaściwego zachowania może wydalić:
a) sąd rozpoznający sprawę;
b) przewodniczący składu sądu;
c) przewodniczący wydziału;
d) prezes sądu.
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CZĘŚĆ II

Zadanie Nr 1

W toku prowadzonego śledztwa przeciwko obywatelowi Republiki Włoskiej,
podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.,
prokurator wydał postanowienie o powołaniu biegłego tłumacza przysięgłego języka
włoskiego celem przetłumaczenia na język włoski postanowienia o przedstawieniu
zarzutów. Po wykonaniu powierzonego przez prokuratora zadania biegły wystawił
rachunek na kwotę 200 zł. Prokurator postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 roku
przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie 50 zł.
Czy biegłemu oraz pokrzywdzonemu i podejrzanemu przysługują środki
odwoławcze od postanowienia prokuratora? Jeśli tak to proszę wskazać tryb, termin
do wniesienia zażalenia, organ odwoławczy oraz właściwe podstawy prawne.

Zadanie Nr 2

Listonosz przyniósł przesyłkę poleconą zaadresowaną na nazwisko Anny K.
Kobiety nie było w domu. Za zgodą listonosza, który dobrze znał małżeństwo K., jej
mąż - Mariusz K. podpisał się za żonę - jej imieniem i nazwiskiem na dowodzie
doręczenia, co zresztą wcześniej z nią uzgodnił.
Czy Mariusz K. popełnił przestępstwo? Proszę uzasadnić stanowisko.
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Numer
kolejny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Prawidłowa
odpowiedź
c)

a)
b)
b)
b)
c)
c)

d)
a)
a)
a)
b)
b)
a)
b)
c)
c)
c)

a)
a)
b)
b)
c)

a)
c)
c)

b)
c)

b)
c)

a)
d)
b)

Podstawa prawna
Art. 4 § 1 k.k.
Art. 60 § 3 k.k.
Art. 43a § 1 k.k.
Art. 31 §2 k.k.
Art. 70 § 2 k.k.
Art. 39 k.k.
Art. 45 § 1 k.k.
Art. 18 § 3 k.k.
Art. 68 § 4 k.k.
Art. 60 § 6 k.k.
Art. 75 § 1 k.k.
Art. 1 § 2 k.k.
Art. 465 § 2 k.p.k.
Art. 203 § 2 k.p.k.
Art. 73 § 4 k.p.k.
Art. 250 § 4 k.p.k.
Art. 305 § 3 k.p.k.
Art. 325g § 1 k.p.k.
Art. 381 k.p.k.
Art. 444 § 1 k.p.k.
Art. 126 § 2 k.p.k.
Art. 220 § 2 k.p.k.
Art. 313 § 3 k.p.k.
Art. 24 § 2 k.p.k.
Art. 4 ust. 1 Konstytucji RP
Art. 111 ust. 1 Konstytucji RP
Art. 137 Konstytucji RP
Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP
Art. 15 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze
Art. 33 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze
Art. 44 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze
Art. 92 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze
Art. 7 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych

34.

b)

35.

c)

36.

a)

Art. 24 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych
Art. 41 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych
Art. 48 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych

